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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich 

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.). 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Mysłowice do stowarzyszenia Związek Samorządów 

Polskich. 

§ 2.  Reprezentację Gminy Miasta Mysłowice w pracach stowarzyszenia, o którym mowa w §1 powierza się 

Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

   

  
 

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

Dariusz Wójtowicz 
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Uzasadnienie

W związku z propozycją wstąpienia Gminy Miasta Mysłowice w szeregi Związku Samorządów Polskich

przedkładam projekt uchwały.

Związek Samorządów Polskich powstał dzięki łączącej jego założycieli świadomości wspólnych wartości

wyrażających się przywiązaniem do polskiej tradycji samorządności demokratycznej oraz chęci wspólnego

dążenia do budowy silnego polskiego społeczeństwa, które potrafi zadbać o przyszłość swoich małych

samorządowych ojczyzn. Jego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych

interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez inicjowanie,

propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących współpracy samorządów. Ponadto ZSP planuje

inicjować korzystne dla samorządów zmiany w polskim prawie.

Niezwykle istotne jest zaangażowanie, partnerska współpraca i szeroko zakrojone współdziałanie podmiotów

publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych, sektora nauki i społeczeństwa obywatelskiego na

różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych.

Zatem Prezydent Miasta Mysłowice przedkłada radzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia

do Związku Samorządów Polskich. Mając na uwadze deklaracje ZSP o woli współpracy ze wszystkimi

podmiotami, którym przyświeca chęć działania na rzecz lokalnych społeczności oraz zbliżone cele statutowe

wszystkich szczebli samorządu zapewniające możliwość dążenia do szeroko rozumianego rozwoju.

Dzięki przystąpieniu do ZSP jako samorząd będziemy mieli większy wpływ na inicjowanie i opiniowanie

projektów aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych. Pozyskamy również możliwość

podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi gminy.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ZSP składka członkowska dla gmin wynosi 0,10 zł od

mieszkańca. Liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego o której mowa w uchwale,

to liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok wpłaty składki członkowskiej na

podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Środki finansowe na składkę członkowską będą

zabezpieczone w  budżecie Kancelarii Rady Miasta Mysłowice.
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