
 

UCHWAŁA NR XXIV/198/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 31 sierpnia 2005 roku 

 

 
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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,                                     
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r.                  
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)  u ch w a l a  się,  co  n a s t ę p u j e: 
 

 

 

          § 1. Miasto Chełmża z dniem 1 stycznia 2006 roku przystępuje                   
do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanego                      
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000069153 . 
 
 

§ 2. Gmina Miasto Chełmża w Związku Miast Polskich będzie 
reprezentowana przez  Burmistrza. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Krzysztof Zduński 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 

do uchwały nr XXIV/198/05 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 

roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. 

 
 

 
 Związek Miast Polskich zwrócił się z propozycja przystąpienia miasta 

Chełmży do tej najstarszej i największej korporacji samorządowej w Polsce. 

Związek Miast Polskich to organizacja samorządu terytorialnego założona 

w 1917 r.. Obecnie należą do niej 264 miasta. W Związku obecne są zarówno 

najmniejsze miasta (np. Dolsk liczący zaledwie 1400 mieszkańców) jak                        

i milionowe metropolie. 

Związek Miast Polskich jest jedyną samorządową organizacją, na forum 

której liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, 

dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie 

wypracowują jednolite stanowiska w sprawach ważnych dla polskich miast. 

Owa różnorodność członków stanowi unikalną wartość Związku. 

W imieniu miast członkowskich Związek uczestniczy w pracach 

Parlamentu oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

opiniując i uzgadniając akty prawne na etapie projektów. Dzięki temu, że jego 

przedstawiciele wchodzą w skład licznych instytucji, organizacji i komitetów 

sterujących polskich i europejskich, miasta prezentują swoje stanowiska                      

i uzyskują realny wpływ na decyzje w kluczowych dziedzinach dotyczących ich 

funkcjonowania. 

Przyłączając się do Związku Miast Polskich umożliwimy całej 

społeczności chełmżyńskiej czerpanie korzyści z tego członkostwa.. Związek 

bowiem nie jest organizacją jedynie dla burmistrzów i prezydentów. Pomaga                 

w codziennej pracy również radnym i urzędnikom poprzez szkolenia                               

i warsztaty. Wysokość składki członkowskiej na rok wynosi 2.837 zł. 



 

 

 
 
 
 


