
Uchwała nr 47/X/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia  31 marca 2015 roku

w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142,poz. 1591,   ze zmianami);
na  podstawie  statutu  Związku Miast  Polskich Rozdział  III  § 11 pkt.  1,  ppkt.  1)
z 19 stycznia 1991 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 47/VII/11 Rady
Miejskiej w Gostyninie  z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do
Związku Miast Polskich, Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina  Miasta  Gostynina  występuje  ze  stowarzyszenia  Związek   Miast  Polskich
z  siedzibą  w  Poznaniu,  zarejestrowanego  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  pod
numerem 0000069153.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
  

       Andrzej Robacki

 



Rada Miejska w Gostyninie w dniu 27 kwietnia 2011 roku r. podjęła uchwałę Nr 47/VII/11
w sprawie przystąpienia  do Związku Miast Polskich. Przystąpienie miasta Gostynina do
Stowarzyszenia  miało  umożliwić  wymianę  doświadczeń,  organizowanie  dla  miast
członkowskich w większości przypadków po kosztach własnych konferencji i warsztatów,
inspirowanie  projektów  aktów  prawnych  dot.samorządu  terytorialnego,wspieranie
współpracy  zagranicznej  miast  członkowskich  poprzez  organizowanie  konferencji
międzynarodowych.
 Z przystąpieniem tym wiążą się jednak obciążenia finansowe w formie składki 
członkowskiej około 5 tys. PLN rocznie + koszty dodatkowe związane z wyjazdami na 
konferencje zazwyczaj w bardzo dużej odległości od miasta Gostynina  (dojazdy, noclegi, 
wyżywienie). Po przeprowadzeniu ankiety wśród członków wytypowanych do 
poszczególnych komisji ZMP (kilku przedstawicieli już nie pracuje) wynika, iż ze względu 
na koszty nie uczestniczyli w komisjach.

Aby zmniejszyć obciążenie finansowe Gmina Miejska postanowiła wystąpić ze Związku 
Miast Polskich , do którego należy od 2011 roku. Nie posiadamy tak dużego budżetu, jak 
inne miasta członkowskie tak, jak np.Toruń, czy Poznań etc. Obecnie miasto Gostynin  nie 
bierze udziału w targach, konferencjach i nie otrzymuje ze Związku innej znaczącej pomocy
w rozwiązywaniu problemów samorządności. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Podjęcia uchwały rady wymagają również postanowienia § 11 ust. 1 pkt. 1 statutu Związku 
Miast Polskich. 


