
Projekt

z dnia  14 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Miasto Hrubieszów przystępuje do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanego 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000069153.

§ 2. Miasto Hrubieszów będzie reprezentował w Związku Miast Polskich Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) "W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów,
gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.". Podejmowanie
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
należy do wyłącznej właściwości rady miejskiej (art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym).

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II
Rzeczpospolitej. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których
mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju.

ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz
dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Zgodnie ze statutem ZMP członkami Związku mogą być miasta polskie. Członków Związku przyjmuje
Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez radę miejską uchwały o przystąpieniu miasta do
Związku.

Fundusze Związku tworzą m.in. składki członkowskie, które stanowią ok. 50% ogólnego budżetu
Związku. Składki ustalane są w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców miasta - członka
Związku, według danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku. W przypadku nieopublikowania
przez GUS danych, składka obliczana jest na podstawie ostatnich opublikowanych danych.

Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności, proponowane przez Zarząd, uchwala
Zgromadzenie Ogólne. Uchwałą nr 5/2014 XXXV, Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich
w Zabrzu uchwaliło składkę członkowską w ZMP w wysokości 0,30 zł od mieszkańca miasta rocznie.
Wysokość składki podlega w następnych latach waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego
o przewidywany wskaźnik inflacji, przyjmowany w projekcie budżetu państwa na rok następny.

Jeżeli wskaźnik w danym roku będzie ujemny, wysokość składki pozostaje na poziomie z roku
poprzedniego. Miastom, w zależności od liczby mieszkańców, przysługują ulgi.

Wysokość składki członkowskiej w 2019 roku wynosi 0,3234 zł od mieszkańca miasta rocznie
(z zastrzeżeniem przyjętych ulg), co w przełożeniu na liczbę mieszkańców Miasta Hrubieszów stanowić
będzie kwotę ok. 5 600 zł rocznie.

ZMP jest jedyną samorządową organizacją, na forum której liderzy z miast różnej wielkości,
reprezentujący różne opcje polityczne, dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania
i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska w sprawach ważnych dla polskich miast.

W imieniu miast członkowskich Związek uczestniczy w pracach Parlamentu oraz Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, opiniując i uzgadniając akty prawne na etapie projektów.

Dzięki temu, że przedstawiciele ZMP wchodzą w skład licznych instytucji, organizacji i komitetów
sterujących, polskich i europejskich, miasta prezentują swoje stanowiska i uzyskują realny wpływ na
decyzje w kluczowych dziedzinach dotyczących ich funkcjonowania. Związek nie jest organizacją
jedynie dla burmistrzów i prezydentów. Pomaga w codziennej pracy również radnym i urzędnikom
poprzez organizację szkoleń i warsztatów. Zyskują na tym wszyscy mieszkańcy.

ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne, prowadzi badania ankietowe
i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (SAS). SAS to baza
danych statystycznych (1000 wskaźników dla wszystkich miast w Polsce) pozyskiwanych bezpośrednio
z miast oraz z różnych źródeł statystyki publicznej dotyczących ważnych sektorów działalności
samorządów miejskich. SAS jest dostępny pod www.systemanaliz.pl.

Wymiana doświadczeń obejmuje prezentowanie i promocję dobrych praktyk z miast (konkursy
Samorządowy Lider Zarządzania i baza dobrych praktyk – www.dobrepraktyki.pl    oraz przygotowanie
konferencji tematycznych i seminariów.

Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty, które są lub były realizowane z udziałem środków
zewnętrznych - Banku Światowego, Unii Europejskiej, EOG, np. Lider Zarządzania w samorządzie
lokalnym, Polska w UE - lepsza jakość życia w miastach, Fundusze strukturalne w miastach - dobre
praktyki, Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług
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publicznych, Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych.

ZMP realizuje także inne projekty dla miast członkowskich, samodzielnie lub we współpracy, które
dotyczą m.in.: rozwoju i promocji PPP, jakości oświaty oraz administracji miejskiej, partycypacji
społecznej w planowaniu przestrzennym, staży zagranicznych dla urzędników, efektywności energetycznej,
statystyki miejskiej, wzmocnienia demokracji na Ukrainie, dialogu społecznego.

ZMP pomaga również w nawiązywaniu i utrwalaniu kontaktów międzynarodowych. Reprezentuje
interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin
i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów.

ZMP prowadzi portal samorządowy www.miasta.pl, agregujący treści pochodzące ze Związku i z miast
członkowskich, wydaje miesięcznik „Samorząd Miejski”, prowadzi profil na portalu społecznościowym
Facebook oraz przygotowuje publikacje na temat zarządzania czy jakości usług publicznych.

Jak wynika ze strony internetowej ZMP "Skuteczność ZMP zależy od wielu czynników, w tym także
od jego siły, a siła Związku to także jego liczebność. Miasta, przystępując do Związku, włączają się
w nurt miast solidarnie walczących o swoje sprawy i wzmacniają wspólny głos samorządów
miejskich".

Miasto Hrubieszów w ostatnich latach angażuje się w realizację projektów o zasięgu krajowym, których
celem jest nabycie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie problematyki miejskiej.

Jako jeden z czterech samorządów w Polsce, Miasto Hrubieszów zostało zaproszone do członkostwa
w Komitecie Sterującym Krajowego Forum Miejskiego, powołanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.
Miało na to wpływ uczestnictwo w projekcie Partnerska Inicjatywa Miast, jak też nasze zaangażowanie
w projekcie Modelowej Rewitalizacji Miast. Jest to dla naszego samorządu wyróżnienie, ale i wyzwanie by
rzetelnie dzielić się doświadczeniem z innymi miastami.

Sporządziła: Monika Podolak, Sekretarz Miasta.
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