
projekt 
Uchwała nr 2/2017 

XXXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Krakowie 
z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie wysokości składki członkowskiej w roku 2018 
 

Na podstawie § 18 pkt 5 Statutu Związku Zgromadzenie Ogólne Związku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Na rok 2018 wysokość składki członkowskiej od jednego mieszkańca, o której mowa w § 1 ust. 
1 uchwały nr 5/2014 XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Zabrzu z dnia 13 
marca 2014 r. w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich (z późniejszymi 
zmianami) wynosi 0,3864 zł.  

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się uchwałę, o której mowa w ust. 1. 

§ 2. 

Waloryzacja wysokości składek członkowskich na rok 2019, o której mowa w  § 2 uchwały nr 
5/2014 XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Zabrzu z dnia 13 marca 2014 
r. w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich (z późniejszymi zmianami), 
będzie obliczana w stosunku do składki członkowskiej obowiązującej w 2017 roku. 

§ 3. 

Wpływy z jednorazowego zwiększenia składki zostaną przeznaczone na działania promujące 
samorząd terytorialny w miastach, w roku najbliższych wyborów samorządowych, w ramach 
budżetu Związku. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. 

UZASADNIENIE 

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego w Serocku w marcu br. Delegaci wielu miast deklarowali 
chęć przeznaczenia dodatkowych środków na działania promujące samorząd terytorialny w sytuacji, 
gdy próbowano uzasadnić propozycje zmian w przepisach samorządowych poprzez negatywną 
kampanię medialną. Adekwatną odpowiedzią na te zamiary nie może być polemika lecz podjęcie 
wysiłków na rzecz wypromowania pozytywnego wizerunku samorządu miejskiego w mediach. Takie 
działania są kosztowne i w budżecie Związku opartym o obecną wysokość składki członkowskiej nie 
ma wystarczających środków na ten cel. 

W ankiecie większość miast (71 %) opowiedziała się za przeprowadzeniem takich działań. 
Odpowiadając na pytanie o formę ich sfinansowania zdecydowana większość respondentów (90 %) 
wskazała na jednorazowe zwiększenie składki członkowskiej o kwotę odpowiadającą ok. 0,3 % 
środków przeznaczanych przez miasta średnio na promocję, co odpowiada ¼ rocznej składki 
członkowskiej w obowiązującej dziś wysokości. Pozostałe formy sfinansowania tych działań uzyskały 
znikome poparcie (pomoc na podstawie art. 10 ust. 2 usg - 3%, wspólne zamówienie publiczne - 7 %). 

W roku 2019 wysokość składki członkowskiej zostanie ustalona ponownie według brzmienia § 2 
uchwały z 2014 r., to znaczy poprzez waloryzację kwoty, która w roku 2017 wynosi 0,3091 zł. 

Ełk, 20 lipca 2017 r.       Za Zarząd 
        (-) Zygmunt Frankiewicz 
                PREZES ZWIĄZKU 


