UCHWAŁA Nr 260/XXXI/17
Rady Miasta Milanówka
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Milanówek do Stowarzyszenia
„Metropolia Warszawa”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 84 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (teks jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 446 ze zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala
co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Milanówek do Stowarzyszenia „Metropolia
Warszawa”, na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenia, stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Składki członkowskie wynikające z przynależności do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”
opłacane będą z budżetu Miasta Milanówka, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Uzasadnienie:
Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” jest stowarzyszeniem jednostek samorządu
terytorialnego, którego celem jest „wspieranie samorządu regionalnego w Obszarze
Metropolitalnym Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, służącej wszystkim obywatelom
Polski oraz jej interesom europejskim i światowym” (§ 7. Statutu). Cel Stowarzyszenia jest
realizowany m.in. poprzez: prowadzenie działalności integrującej metropolitalną wspólnotę
samorządową, obronę praw gmin członkowskich i przedstawianie ich interesów na forum
regionalnym i krajowym, artykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań rozwoju gmin
warszawskiego obszaru metropolitalnego (§ 8. Statutu).
W dniu 5 lutego 2017 r., na XXIX Sesji Rada Miasta Milanówka podjęła stanowisko
w sprawie ustroju miasta stołecznego Warszawy, zawierające kategoryczne żądanie
wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Stanowisko to nie zawiera jednak sprzeciwu wobec działań na rzecz współpracy z innymi
gminami, położonym w bliższej lub dalszej okolicy Warszawy, a także z samym miastem
stołecznym. Współpraca taka bowiem funkcjonuje w różnych formach i na różnych
płaszczyznach i jest konieczna dla właściwego rozwoju gmin, w tym również Milanówka.
Przystąpienie do istniejącego już Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” daje
możliwość zintegrowania działań zainteresowanych gmin, a także podjęcia działań na rzecz
proponowania alternatywnych form współpracy i integracji, opracowanych przez
zainteresowane podmioty – miasto stołeczne Warszawa oraz okoliczne gminy. Jako podmiot
skupiający dużą ilość gmin, Stowarzyszenie staje się partnerem do rozmów ze stroną
rządową o przyszłości metropolii warszawskiej.
Obecnie członkami Stowarzyszenia są gminy: Baranów, Celestynów, Góra Kalwaria,
Halinów, Izabelin, Józefów, Lesznowola, Mińsk Mazowiecki, Nieporęt, Piastów, Podkowa
Leśna, Raszyn, Stare Babice i Żyrardów.
Uczestnictwo w Stowarzyszeniu wiąże się z koniecznością uiszczenia składek
członkowskich, wynoszących 0,20 zł za mieszkańca rocznie. Przy liczbie mieszkańców 15 692
(dane na koniec 2016 r.) wysokość składki na 2017 r. wyniesie 3.138,40 zł.
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