UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna
do Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich (ZMP) to najstarsza polska organizacja samorządowa
o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne.
W latach 1917-1939 Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji
gospodarczej i kulturalnej miast. Po drugiej wojnie światowej działalność ZMP została
uniemożliwiona. W styczniu 1991 r. w Poznaniu, statutowej siedzibie Związku, odbył się jego
Kongres Restytucyjny.
ZMP jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których
mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. Stowarzyszenie ma na celu promocję idei
samorządu terytorialnego, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wsparcie eksperckie i
merytoryczne. Skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego
i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego
zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracuje z wieloma
podmiotami publicznymi i prywatnymi. Prowadzi lobbing legislacyjny dzięki udziałowi
przedstawicieli ZMP w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
komisji sejmowych i senackich oraz różnych opiniotwórczych instytucji. Inicjuje wspólne
działania przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom prawnym i opracowuje własne
projekty zmian ustaw.
Wysokość składki członkowskiej wynosi 0,30 zł od mieszkańca miasta rocznie i 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.
Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego,
opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku nieopublikowania przez
GUS danych, składka obliczana jest na podstawie ostatnich opublikowanych danych. Według
ostatnich danych GUS Miasto Podkowa Leśna ma 3854 mieszkańców, składka członkowska
wyniesie więc 1.156,20 zł. Jest to niewielki koszt względem korzyści, jakie Miasto może
zyskać na członkowstwie w tak prestiżowej organizacji, rozwijając się i aktywnie biorąc
udział w dbaniu o interesy samorządu.
Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem.
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