
Uchwała Nr XVIII/215/91 

z dnia 18 listopada 1991r. 

W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich 

Na podstawie art. 64 ust. 2 art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

terytorialnym ( Dz. U. Nr 16 poz. 95, Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253, Nr 89 poz. 518, z 

1991r. Nr 4 poz.18 ). 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W celu stworzenia dalekoidącej współpracy i wymiany doświadczeń między miastami i 

gminami nadmorskimi oraz umożliwienia koordynacji działań inicjujących i opiniodawczych 

Zarządu Miasta Szczecina z Zarządami tych miast, Rada Miejska akceptuje przystąpienie 

Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Szczecinie. 

§ 2. 

Przyjmuje się statut Związku Miast i Gmin Morskich - jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Jan Otto  

  

STATUT ZWIĄZKU MIAST I GMIN MORSKICH 

  

ROZDZIAŁ I. ZADANIA ZWIĄZKU 

§ 1. 

Związek Miast i Gmin Morskich zwany dalej Związkiem kontynuuje i rozwija działalność 

powstałego w 1946r.w Gdańsku Związku gospodarczego Miast Morskich. 

§ 2. 

Związek ma na celu: 



 kreowanie wspólnej polityki gospodarczej i kulturalnej opartej na zasadach 

ekorozwoju z wykorzystaniem atrybutów ich nadmorskiego położenia,  

 przedstawienie celów i dążeń gmin i regionu wobec organów ustawodawczych 

państwa i administracji morskiej,  

 współudział w realizacji polityki morskiej państwa,  

 dwustronną i wielostronną współpracę informacyjną, planistyczną, gospodarczą i 

kulturalną,  

 reprezentowanie interesów gmin nadmorskich i regionu na forum krajowym i 

międzynarodowym,  

 współpracę regionalną ze wspólnotami samorządowymi w państwach nadbałtyckich,  

 prowadzenie wspólnej polityki na rzecz przywracania i rozwoju walorów 

rekreacyjnych polskiego wybrzeża,  

 prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej, marketingowej 

i promocyjnej dla potrzeb gmin i regionu,  

 przyczynianie się do rozwoju portów i przystani morskich.  

§ 3. 

Związek podejmuje obronę interesów gmin zrzeszonych. 

  

ROZDZIAŁ II. OSOBOWOŚĆ PRAWNA 

§ 4. 

Związek Miast i Gmin Morskich ma osobowość prawną. 

§ 5. 

Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

§ 6. 

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których, Związek zaciąga 

zobowiązania materialne wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy prezesa /lub jego 

zastępcy/ i członka Zarządu. 

§ 7. 

Siedzibą Związku jest ....................................................................................................... ..... 

§ 8. 

Związek posiada swoje godło, pieczęć oraz flagę. 

  

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU 



§ 9. 

Członkami Związku mogą być gminy nadmorskie. Członków przyjmuje Zarząd Związku. 

Warunkiem przystąpienia do Związku jest podjęcie przez radę gminną uchwały o 

przystąpieniu gminy do Związku. 

§ 10. 

Członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek na rzecz związku i wspierania jego 

działalności. 

§ 11. 

Członkowie związku mają prawo korzystać z usług Związku, jego urządzeń i przedsiębiorstw 

oraz brać udział w organach Związku i w wyborach tych organów. 

§ 12. 

I. Utrata członkostwa Związku następuje poprzez:  

A. wystąpienie ze Związku,  

B. likwidację gminy,  

C. pozbawienie członkostwa w Związku na mocy uchwały Zarządu Związku w 

przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej rok, 

przysługuje przy tym prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku.  

II. Utrata członkostwa w Związku powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań 

Związku wobec gminy.  

ROZDZIAŁ IV. FUNDUSZE ZWIĄZKU 

§ 13. 

Fundusze Związku tworzy się: 

1. Z dochodów działalności gospodarczej, konsultingowej, promocyjnej, marketingowej, 

wydawniczej z urządzeń i przedsiębiorstw Związku;  

2. Ze składek członkowskich;  

3. Z opłat pobieranych od członków Związku za jego czynności dokonywane w interesie 

i na zlecenie danego członka Związku, a stanowiącym zwrot wyłożonych kosztów;  

4. Z subwencji;  

5. Z darowizn i fundacji oraz zapisów na rzecz Związku;  

6. Z pożyczek oraz emisji obligacji.  

§ 14. 

Związek prowadzi swoją gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów, 

dostosowanych pod względem okresu czasu do budżetów gmin. 

§ 15. 



Składki członkowskie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców gminy - 

członka Związku, według danych GUS, dotyczących poprzedniego roku. Wysokość składek 

członkowskich i termin płatności proponowane przez Zarząd uchwala Zgromadzenie Ogólne. 

  

ROZDZIAŁ V. ORGANY ZWIĄZKU 

§ 16. 

Organami Związku są: 

Zgromadzenie Ogólne, Zarząd i Komisja Rewizyjna. 

Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku. 

§ 17. 

1. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą przedstawiciele gmin, delegowani przez 

rady gmin, które przystąpiły do Związku.  

2. Gminy należące do Związku mają prawo delegowania do Zgromadzenia Ogólnego po 

jednym przedstawicielu.  

3. Liczba głosów przysługująca przedstawicielowi gminy jest proporcjonalna do liczby 

mieszkańców tej gminy.  

Przyjmuje się 1 głos dla gminy do 50 tys. mieszkańców, 2 głosy dla gmin do 200 tys. 

mieszkańców i 4 głosy dla gmin powyżej 200 tys. mieszkańców.  

§ 18. 

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: 

1. Uchwalanie statutu Związku, regulaminów Zgromadzenia Ogólnego, ordynacji 

wyborczej Zarządu i Komisji Rewizyjnej i dokonywanie w nich zmian;  

2. Wybór i odwoływanie prezesa Związku, Zarządu lub poszczególnych jego członków 

oraz Komisji Rewizyjnej;  

3. Zatwierdzanie okresowych programów działania;  

4. Uchwalanie budżetu Związku;  

5. Uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich i opłat od 

członków;  

6. Ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zasad zwrotu kosztów podróży 

dla członków Zarządu i Komisji;  

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu  

8. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek oraz emitowanie 

obligacji; kompetencje te - do wartości określonej przez Zgromadzenie - mogą być 

przekazane Zarządowi.  

9. Podejmowanie uchwał.  

10. Rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku;  

11. Powoływanie kół regionalnych działających w oparciu o własny regulamin zgodny ze 

statutem Związku na wniosek co najmniej 6 członków Związku;  



12. Likwidacja Związku.  

§ 19. 

Nie później niż 3 miesiące po rozpoczęciu kadencji przez nowe samorządy terytorialne. 

Prezes Związku zwołuje Nadzwyczajne zgromadzenie ogólne w celu dokonania wyborów 

nowego Prezesa Zarządu i Komisji rewizyjnej. Do czasu wyborów organy Związku pełnią 

swoje funkcje. 

§ 20. 

1. Posiedzenia zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Prezes Związku co najmniej 

2 razy do roku. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd.  

2. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego otwiera Prezes Związku, po czym następuje 

wybór prezydium Zgromadzenia.  

§ 21. 

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje prezes Związku po rozpoczęciu 

nowej kadencji rad gminnych oraz na wniosek co najmniej 1/5 członków Związku lub na 

wniosek członków Związku dysponujących łącznie 1/3 głosów, zawierając proponowany 

porządek obrad. 

§ 22. 

Zaproszenia na posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego wysyłane są najpóźniej na 6 tygodni 

przed posiedzeniem zwyczajnym i 1 miesiąc przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do 

zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego 

porządku. 

§ 23. 

1. Zaproszenie Ogólne zwołane prawidłowo  

1. Dla uchwalenia zmiany statutu wymagana jest obecność przedstawicieli przynajmniej 

połowy gmin należących do Związku.  

1. Dla uchwalenia likwidacji Związku wymagana jest obecność przedstawicieli co 

najmniej 2/3 liczby gmin należących do Związku.  

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem:  

a. zmiany statutu Związku, do czego wymagana jest większość 3/5 głosów z 

zachowaniem warunku z ust.  

b. likwidacji Związku, do której wymagana jest większość 2/3 głosów z zachowaniem 

warunku z ust.  

c. uchwał dotyczących zleconych Związkowi zadań z zakresu zadań własnych gmin; są 

one podejmowane bezwzględną większością głosów wszystkich członków Związku;  

d. wyboru Prezesa Związku, który to wybór następuje bezwzględną większością ważnie 

oddanych głosów,  



§ 24. 

1. Zarząd Związku składa się z 8 do 12 członków, wybieranych przez Zgromadzenie 

Ogólne na okres 4 letniej kadencji spośród wszystkich członków Zgromadzenia.  

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch jego zastępców, skarbnik, sekretarz i 3 do 7 

członków. Prezes może ale nie musi być reprezentantem gminy.  

§ 25. 

Członkowie Zarządów urzędują do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu. 

§ 26. 

1. Utrata mandatu członka zarządu następuje na skutek:  

a. zrzeczenia się mandatu;  

b. utraty mandatu członka Zgromadzenia Ogólnego;  

c. zakończenia kadencji organów samorządowych;  

2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i 

funkcji, które członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we 

wszystkich instytucjach i organizacjach.  

§ 27. 

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Zgromadzenie Ogólne dokonuje na 

najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających. Gdy jednak liczba członków Zarządu 

zmniejszy się o ponad 50% swego składu, powinno być zwołane posiedzenie nadzwyczajne 

Zgromadzenia Ogólnego dla dokonania wyborów uzupełniających. 

§ 28. 

Członkowie Zarządu i Komisje powoływane przez Zarząd pełnią swe funkcje honorowo. 

Pobierają oni jedynie diety za udział w posiedzeniach w wysokości ustalonej przez 

Zgromadzenie Ogólne, oraz otrzymują zwrot kosztów podróży. 

§ 29. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego;  

2. Przygotowanie projektów uchwał na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego;  

3. Przyjmowanie członków Związku;  

4. Ustalenie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego;  

5. Opracowanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia i ordynacji wyborczej;  

6. Powoływanie komisji i zespołów, którym Zarząd może powierzyć załatwienie 

konkretnych spraw i uchwalenie regulaminów pracy tych komisji;  

7. Delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji;  

8. Mianowanie i odwoływanie dyrektora Biura Związku;  

9. Uchwalanie regulaminów pracy Biura Związku;  



10. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, przyjmowanie darowizn i zapisów, zaciąganie 

pożyczek, emitowanie obligacji do wartości określonej przez Zgromadzenie Ogólne;  

11. Wykonywanie budżetu;  

12. Realizacja zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów 

Związku;  

§ 30. 

Posiedzenie Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku. Zwoływane są one przez 

prezesa Związku. Na wniosek 4 członków Zarządu, zawierające wskazanie porządku obrad, 

prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w ciągu miesiąca od daty otrzymania 

wniosku. 

§ 31. 

Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności ponad połowy składu Zarządu, w tym 

prezesa lub jego zastępcy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 32. 

Zaproszenia na posiedzenia zarządu powinny być wysyłane na 2 tygodnie przed terminem 

posiedzenia, z dołączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad. 

§ 33. 

Prezes Związku reprezentuje Związek na zewnątrz, 

§ 34. 

Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje jego posiedzenia oraz zwołuje i otwiera posiedzenia 

Zgromadzenia Ogólnego. 

§ 35. 

1. Prace Zarządu obsługuje Biuro Związku z dyrektorem na czele.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd.  

3. prezes nadzoruje działalność dyrektora Biura Związku  

§ 36. 

1. Zgromadzenie Ogólne wybiera na okres kadencji Zarządu Komisję Rewizyjną w 

składzie 5-9 osób.  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrola zgodności działań organów Związku ze statutem Związku i uchwałami 

Zgromadzenia Ogólnego, wykonania budżetu przez Zarząd;  

b. kontrola finansowa  

c. przedstawienie wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;  



3. Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy par. 28 

niniejszego statutu.  

§ 37. 

1. W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenia Ogólne likwidacji związku, 

Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej  

2. Majątek Związku ulega przy likwidacji podziałowi pomiędzy członków, w stosunku 

proporcjonalnym do składek członkowskich wniesionych do Związku w ciągu całego 

okresu uczestnictwa w Związku.  

3. W razie likwidacji Związku bez możliwości posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w 

wymaganym składzie, wyboru członków Komisji Likwidacyjnej dokonują członkowie 

- założyciele Związku, wciąż w nim pozostający, uchwałami odnośnych rad 

gminnych, po jednym członku Komisji z każdego z tych miast.  

  

ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 38. 

1. Komitet organizacyjny Związku Miast i Gmin Morskich zwołuje pierwsze posiedzenie 

Zgromadzenia Ogólnego w trybie przewidzianym w statucie dla zwołania 

nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.  

2. Zwołanie następuje po przystąpieniu do Związku - poprzez podjęcie odpowiednich 

uchwał przez rady gminne.  

  

 


