UCHWAŁA NR XII/78/2019
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 sierpnia 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 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Miasto i Gmina Lądek-Zdrój przystępuje do stowarzyszenia Związek Miast Polskich z siedzibą
w Poznaniu, działającego na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zarejestrowanego
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000069153.
§ 2. Miasto i Gminę Lądek-Zdrój będzie reprezentował w Związku Miast Polskich Burmistrz Lądka-Zdroju.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Członkostwo Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Związku Miast Polskich pozwoli na zwiększenie
funkcjonowania lokalnego samorządu, w tym na aktywne, bezpośrednie uczestnictwo w wielu
przedsięwzięciach mających wpływ na rozwój i kształtowanie kierunków rozwoju poprzez prowadzone i
inicjowane przez ZMP działania, jak:
· lobbing legislacyjny, w tym inicjowanie wspólnych działań przeciwko niekorzystnym dla miast
rozwiązaniom prawnym (opracowywanie własnych projektów zmian ustaw, udział przedstawicieli
ZMP w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i
senackich oraz różnych opiniotwórczych instytucji);
· przygotowywanie wniosków oraz wsparcie finansowe i merytoryczne dla miast występujących do
Trybunału Konstytucyjnego;
· wsparcie eksperckie i merytoryczne, w tym finansowanie i udostępnianie miastom członkowskim
ekspertyz prawnych;
· wspomaganie miasta w bieżącym i strategicznym zarządzaniu przez System Analiz Samorządowych
czyli największą samorządową bazę danych statystycznych (1000 wskaźników dla wszystkich miast
w Polsce) pozyskiwanych bezpośrednio z miast i różnych źródeł statystyki publicznej dotyczących
ważnych sektorów działalności samorządów miejskich;
· możliwość uczestnictwa w licznych projektach realizowanych ze środków zewnętrznych
dotyczących istotnych spraw samorządowych m.in. z zakresu rozwoju, partycypacji, oświaty,
klimatu, usług administracyjnych i PPP;
· umożliwianie wymiany doświadczeń, w tym promocję dobrych praktyk z miast (konkursy, Baza
Dobrych Praktyk, publikacje);
· udzielanie pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez miasta należące
do Związku;
· organizowanie dla miast członkowskich konferencji tematycznych, seminariów, warsztatów i Grupy
Wymiany Doświadczeń;
· wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych, w tym działań wzmacniających wizerunek
samorządów przy udziale miast członkowskich Związku (ZMP posiada własne kanały informacyjne
– serwis samorządowy ZMP www.miasta.pl, miesięcznik „Samorząd Miejski”, profil na portalu
społecznościowym Facebook, newsletter, mailing do miast, Pomocnik dla JST (informacja o
środkach zewnętrznych);
· prowadzenie stałej współpracy z dziennikarzami, organizację briefingów i konferencji prasowych w tym z zagranicznymi partnerami;
· reprezentację interesów miast członkowskich w organizacjach europejskich zrzeszających
samorządy w Komitecie Regionów UE, Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongresie
Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE);
· realizacja projektów we współpracy ze stowarzyszeniami skupiającymi samorządy w Europie
(konferencje, wizyty studyjne, platformy wymiany doświadczeń);
· wspieranie miast członkowskich w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do współpracy
(prawie 30% wszystkich dotychczasowych partnerstw polskich samorządów zostało nawiązanych
przy pomocy ZMP).
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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