UCHWAŁA NR 189/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy GórnośląskoZagłębiowską Metropolią i Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.
Na podstawie art. 12 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie
śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) oraz §2 ust. 2. pkt 7 Statutu Związku Metropolitalnego „GórnośląskoZagłębiowska Metropolia” stanowiącego załącznik do uchwały nr V/1/2018 Zgromadzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 roku.
uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolią i Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Treść porozumienia stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Grzegorzowi Podlewskiemu – Wiceprzewodniczącemu
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
Grzegorz Podlewski
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Załącznik do uchwały Nr 189/2019
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 2 września 2019 r.

POROZUMIENIE
z dnia ............…….2019 roku
o współpracy pomiędzy
Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
i
Związkiem Metropolitalnym „Górnośląska - Zagłębiowska Metropolia”
zawarte pomiędzy:
Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1,
00-901 Warszawa
reprezentowaną przez
1. Pana Tadeusza Truskolaskiego, Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich
2.
a
Związkiem Metropolitalnym „Górnośląska - Zagłębiowska Metropolia” z siedzibą
w Katowicach, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice reprezentowanym przez
1. Kazimierza Karolczaka, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej
Metropolii
2. Grzegorza Podlewskiego, Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej
Metropolii.
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Preambuła
Na podstawie zadań Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (dalej w skrócie również GZM),
wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym
w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730) i zgodnie ze statutem Unii Metropolii
Polskich przyjętym uchwałą nr 22/2019 Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich z dnia
3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Fundacji Unia Metropolii Polskich i przyjęcia
tekstu jednolitego tego Statutu (dalej w skrócie również UMP), mając na uwadze dalszy
rozwój obszarów metropolitalnych oraz doceniając znaczenie pierwszej w Polsce,
umocowanej ustawowo Metropolii, a także dostrzegając potrzebę wypracowania
mechanizmów stałej współpracy pomiędzy Stronami w celu wykorzystywania doświadczenia
i wiedzy związanych z funkcjonowaniem pierwszej w Polsce Metropolii, strony zgodnie
postanawiają, co następuje:
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§1
1. Strony podejmą współpracę w zakresie wymiany doświadczeń oraz wiedzy
związanych z funkcjonowaniem Metropolii w Polsce.
2. Współpraca, o której mowa obejmie w szczególności następujące zagadnienia:
1) kształtowania ładu przestrzennego obszarów metropolitalnych;
2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów metropolitalnych;
3) planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu
zbiorowego, zrównoważonej mobilności miejskiej i metropolitalnych przewozów
pasażerskich;
4) promocji inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur
obszarów metropolitalnych w RP.
§2
Współpraca, o której mowa w § 1 będzie realizowana m.in. poprzez udział przedstawicieli
Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w pracach wybranych zespołów problemowych Unii
Metropolii Polskich oraz poprzez udział przedstawicieli UMP w wybranych spotkaniach
organizowanych przez GZM, w tym także pracach Rady Społeczno-Gospodarczej powołanej
przy GZM.
§3
Strony postanawiają, że Unia Metropolii Polskich, jako jedna z sześciu ogólnopolskich
organizacji jednostek samorządu terytorialnego tworzących stronę samorządową Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będzie reprezentować na tym forum GZM
w zakresie zadań ustawowych GZM w zakresie czynności polegających na wymianie
pomiędzy Stronami informacji, przekazywaniu materiałów, uwzględnianiu opinii GZM w
stanowiskach UMP.
§4
Niniejsze porozumienie nie tworzy żadnych zobowiązań prawnych, ani finansowych.

§5
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Unii
Metropolii Polskich i dwa egzemplarze dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
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