
UCHWAŁA NR XXVIII/220/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie wystąpienia gminy Drawsko Pomorskie ze Związku Zachodniopomorskiej 
Strefy Centralnej 

Na podstawie §31 pkt 1 Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 
stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 
30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza 
Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r. poz. 654), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o wystąpieniu gminy Drawsko Pomorskie ze Związku 
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, w związku z czym upoważnia się Burmistrza 
Drawska Pomorskiego do złożenia oświadczenia, o którym mowa w  §32 ust. 1 Statutu  
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej stanowiącego załącznik do Obwieszczenia 
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia zmiany 
statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r. 
poz. 654), o wystąpieniu gminy Drawsko Pomorskie ze Związku Zachodniopomorskiej Strefy 
Centralnej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 
 
 

Ireneusz Gendek 
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Uzasadnienie

W związku z uzasadnieniem podanym poniżej, zasadne jest wystąpienie gminy Drawsko
Pomorskie ze Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Zgodnie z zapisem § 31 pkt 1 i §32 ust. 1 – 4 i § 33 Statutu Związku
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej stanowiącego załącznik do Obwieszczenia
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia zmiany
statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r.
poz. 654), stanowi, że uczestnictwo w Związku ustaje w razie wystąpienia uczestnika ze
Związku, przy czym uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia
o wystąpieniu, potwierdzonego stosowną uchwałą Rady Gminy, Rady Powiatu.
Oświadczenie winno być złożone z sześciomiesięcznym okresem uprzedzenia ze skutkiem
na dzień 31 grudnia danego roku. Uczestnik występujący ze Związku zwróci pozostałym
uczestnikom Związku wszelkie poniesione przez nich wydatki wywołane wystąpieniem
uczestnika ze Związku oraz zapłaci na rzecz Związku wszelkie zobowiązania wynikłe
z faktu uczestnictwa w Związku. Zapłata wydatków i zobowiązań, o których mowa
w ust. 3, nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia wezwania do zapłaty. Uczestnikowi
występującemu ze Związku nie przysługuje zwrot wniesionych rzeczowych składników
majątkowych lub wypłat ich równowartości. Występujący uczestnik Związku nie ma
prawa do zwrotu wniesionego wpisowego i składek członkowskich.

Stosownie do regulacji §7 ust. 6 Statutu, wystąpienie uczestnika ze Związku powoduje
pozbawienie jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku. §
27 ust. 1 i ust. 3 stanowią, że gminy, powiaty uczestniczą w kosztach wspólnych
przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty w wysokości
proporcjonalnej do wartości przedsięwzięcia realizowanego na terenie danej gminy,
powiatu - uczestnika Związku. Szczegółowe rozliczenia udziału w kosztach lub stratach
wspólnych przedsięwzięć ustalane będą w porozumieniach zawartych pomiędzy
Związkiem a uczestnikiem Związku, którego dotyczy wspólne przedsięwzięcie.
Członkowie Związku uczestniczą w zyskach i pokrywają straty Związku, nie wynikające
ze wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Związek z udziałem uczestników
Związku proporcjonalnie do wysokości płaconych składek.

Rozszerzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego o Powiaty Drawski
i Łobeski i przekształcenie w Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na
przełomie 2019/2020 r. spowodowało zmianę statutu Związku, a w konsekwencji utratę
przez gminę Drawsko Pomorskie jednego delegata. Aktualnie każda gmina członkowska
i każdy powiat są reprezentowani przez 2 delegatów. Jak w każdym kolegialnym trybie
podejmowania decyzji, wiąże się to z ryzykiem przegłosowania stanowiska delegatów
gminy Drawsko Pomorskie. Kierunki rozwoju Związku zostały określone w statucie
bardzo szeroko, co zwiększa możliwości pojawienia się w realizacji projektów
o charakterze powiatowo-gminnym, które nie do końca mogą być zbieżne z interesem
gminy Drawsko Pomorskie. Dokonane na ostatniej sesji zmiany składu Zarządu wskazują,
że powiaty będą odgrywały kluczową rolę w wyznaczaniu polityki rozwoju Związku.
Prawidłowość powołania nowych władz będzie również przedmiotem badania przez
organy nadzoru.

Ponadto należy zauważyć, że w obecnej perspektywie finansowania zadań ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej (2014-2020) jednostki samorządu terytorialnego mogą
być samodzielnymi beneficjentami. Oznacza to, że coraz częściej nabory nie są
ograniczane liczbą mieszkańców czy wysokimi progami wydatkowymi, ale dają
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możliwość ubiegania się o środki na inwestycje nawet pojedynczym gminom. Intencja
powołania Związku, który będzie reprezentował liczną grupę mieszkańców i miał
możliwość ubiegania się o środki limitowane staje się historycznym faktem. Kolejny okres
finansowania rozpoczyna się w 2021 roku, jednakże doświadczenia poprzednich
perspektyw pozwalają przypuszczać, że realne nabory nastąpią najwcześniej za 2-3 lata,
kiedy będzie znany podział środków pomiędzy województwa oraz będących w dyspozycji
centralnej. Oznacza to, że przez najbliższe lata będziemy płacili składki na utrzymanie
biura Związku, nie koniecznie partycypując w realizowanych inwestycjach.

Warto też zwrócić uwagę, że w Związku w ostatnim czasie dochodziło do zdarzeń, które
nadszarpnęły zaufanie do instytucji, która jest złożona z jednostek samorządu
terytorialnego i nie posiada własnego majątku. Rezygnacja Przewodniczącego
Zgromadzenia Delegatów i członka Zarządu wskazują na kłopoty organizacyjno-
personalne, które również rzutują na ocenę uczestnictwa w Związku.

Dlatego wniosek o wystąpienie gminy wydaje się być zasadny.
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