
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek 
Miast Polskich.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) w związku z § 11 ust. 1 ppkt. 1. Statutu Związku Miast 
Polskich przyjętego Uchwałą Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 
1991 r. w sprawie przystąpienia Szczecina do Związku Miast Polskich, Rada  Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Miasto Szczecin występuje ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast 
Polskich.

§ 2. Tracą moc:

1) uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie 
przystąpienia Szczecina do Związku Miast Polskich,

2) uchwała Nr X/188/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyboru 
przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Projektu uchwały w sprawie wystapienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia pn.
Związek Miast Polskich.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, poz. 1890), zwanej dalej U.s.g., w celu wspólnego wykonywania zadań
publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W przypadku utworzenia
związku międzygminnego prawa i obowiązki uczestniczących w nim gmin, związane z
wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia
statutu związku.

Zgodnie z § 1 statutu Związku Miast Polskich celem zwiazku jest ogólnikowo określone
wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturowego
rozwoju miast polskich poprzez:

1. reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum
ogólnopaństwowym i międzynarodowym,

2.  inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów
tertytorialnych,

3.  propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i
zadań im zleconych przez administrację rządową,

4.  inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na
rozwój i bogacenie się miast polskich,

5.  inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi
miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznychoraz wymiany
naukowej i kulturalnej,

6.  prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu
wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziadzin działalności
samorządu miejskiego,

7.  prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, i promocyjnej, dotyczącej
problematyki Związku i jej członków.

Niezależnie od celu utworzenia związku międzygminnego jakim jest przyjęcie i wspólne
wykonywanie konkretnych zadań publicznych gmin w nim uczestniczących, członkostwo w
Związku Miast Polskich nie skutkuje otrzymaniem wsparcia informacyjnego, doradczego
lub szkoleniowego , promocyjnego ani gospodarczego w realizcji zadań publicznych Gminy
Miasto Szczecin, pozostającego w jakiejkolwiek korelacji z wydatkami ponoszonymi w
związku ze składką członkowską.

Wysokość składki poniesionej  w 2015 r. przez Gminę Miast Szczecin w związku z
członkostwem w Związku Miast Polskich wyniosła 95 496,57 zł. Wysokość składki na rok
2016 zgodnie z podjętą Uchwała nr 5/2014 XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku
Miast Polskich w Zabrzu z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wysokości i terminu płatności
składek człnkowskich, zgodnie z danymi GUS w Szczecinie za rok 2014 (brak danych GUS
za rok 2015) będzie wynosiła 124 230, 61 zł. Wzrost składki o 28 734,04 zł..

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym do wyłacznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
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