
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 1 października 2015 r. 

w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 września 

2015 r. ustawy o związkach metropolitalnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 5 wyrazy „500 000” zastępuje się wyrazami „350 000”; 

2)  w art. 8 w ust. 2 wyrazy „art. 51a pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 51a pkt 1”; 

3)  w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, wykonuje zadania i kompetencje 

organów związku metropolitalnego: 

1) w przypadku zgromadzenia związku metropolitalnego – do dnia jego pierwszej 

sesji; 

2) w przypadku zarządu związku metropolitalnego – do dnia jego wyboru.”; 

4)  w art. 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z dniem zakończenia wykonywania zadań i kompetencji organów związku 

metropolitalnego przez pełnomocnika, zadania pełnomocnika do spraw utworzenia 

związku metropolitalnego przechodzą na właściwe organy związku metropolitalnego.”; 

5)  w art. 12 w ust. 1 w pkt 5 wyraz „związku” zastępuje się wyrazem „obszaru”; 

6)  po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. 1. Pełnomocnik do spraw utworzenia związku metropolitalnego zwołuje 

pierwszą sesję zgromadzenia na dzień przypadający w ciągu 30 dni od utworzenia 

związku. 

2. Pierwszą sesję zgromadzenia, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadzi 

najstarszy wiekiem delegat obecny na sesji.”; 
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7)  w art. 21 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) uchwalanie statutu związku metropolitalnego;”; 

8)  w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. W skład komisji rewizyjnej wchodzą delegaci. Członkostwa w komisji 

rewizyjnej nie można łączyć z funkcją przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

zgromadzenia.”; 

9)  po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. W okresie 3 lat następujących po roku, w którym związek metropolitalny 

został utworzony, do związku metropolitalnego i jednostek samorządu terytorialnego 

tworzących związek stosuje się odpowiednio art. 244 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 245 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.).”; 

10)  w art. 65 skreśla się pkt 2; 

11)  w art. 65: 

a) w pkt 3: 

– art. 51a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51a. Źródłami dochodów związku metropolitalnego są: 

1) składki jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład związku 

metropolitalnego; 

2) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów 

budżetowych związku metropolitalnego; 

3) dochody z majątku związku metropolitalnego; 

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz związku metropolitalnego; 

5) odsetki od pożyczek udzielanych przez związek metropolitalny, o ile odrębne 

przepisy nie stanowią inaczej; 

6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 

związku metropolitalnego; 

7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 

związku metropolitalnego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 
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8) dotacje z budżetu państwa; 

9) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

10) inne dochody należne związkowi metropolitalnemu na podstawie odrębnych 

przepisów.”, 

– skreśla się art. 51b, 

– w art. 51d skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)”, 

– dodaje się art. 51e w brzmieniu: 

„Art. 51e. 1. W okresie 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, 

w którym związek metropolitalny został utworzony, otrzymuje on dotację celową 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, które realizuje z mocy ustawy, a które 

przed powstaniem związku wykonywały jednostki samorządu terytorialnego 

wchodzące w skład tego związku.  

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ustalana jest w wysokości stanowiącej 

równowartość kwoty ustalonej jako iloczyn liczby 0,04 oraz ilorazu planowanych 

na rok budżetowy dochodów gmin, wchodzących w skład związku, z tytułu udziału 

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gmin 

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 

ust. 2, ustalonego z uwzględnieniem art. 89. Dotacja nie może być wyższa niż 180 

000 tys. zł rocznie. 

3. Do rozliczenia i zwrotu dotacji udzielonej związkowi metropolitalnemu 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).”, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w art. 70c ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wojewoda udziela województwu dotacji celowej w kwocie nie wyższej niż 

określona w informacji przekazanej w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 

pkt 2. Do rozliczenia i zwrotu dotacji udzielonej województwom stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 1 października 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o związkach 

metropolitalnych i uchwalił do niej 11 poprawek. 

Pierwsza grupa poprawek w sposób istotny zmienia zasady finansowania działalności 

związków metropolitalnych. Izba proponuje zastąpienie źródła finansowania związku 

metropolitalnego, jakim jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

zamieszkałych na obszarze tego związku, nowym źródłem - dotacją z budżetu państwa. 

Dotacja ta będzie przyznawana na dofinansowanie realizacji zadań, które związek będzie 

realizował z mocy ustawy, a które przed utworzeniem związku wykonywały jednostki 

samorządu terytorialnego wchodzące w skład związku. Zmiana sposobu finansowania nie 

zmniejszy wsparcia z budżetu państwa dla związku metropolitalnego. Dotacja ma być 

przyznawana przez okres 5 lat i w każdym roku ma wynosić maksymalnie 180 mln złotych 

(poprawki nr 2 i 11).  

Izba nie zaaprobowała również rozwiązania, zgodnie z którym w roku następującym po 

powstaniu związku metropolitalnego zwiększeniu ulega wysokość rezerwy subwencji ogólnej 

proporcjonalnie do długości dróg przekazanych do zarządzania temu związkowi. Senatorowie 

wzięli pod uwagę, iż na skutek zmiany zarządcy dróg nie ulega zwiększeniu ilość tych dróg 

zmienia się jedynie zarządca, dlatego nie ma uzasadnienia dla zwiększania wysokości 

rezerwy ogólnej. W związku z powyższym przyjęto poprawkę skreślającą ten przepis 

(poprawka nr 10). 

Ostatnią poprawką, która odnosi się do kwestii finansowych związku metropolitalnego 

jest poprawka nr 9. Zmierza ona do tego, aby w trzech pierwszych latach funkcjonowania 

związku metropolitalnego zobowiązania tego związku były doliczane do zobowiązań 

jednostek samorządu terytorialnego, które tworzą ten związek. Poprawka stanowi 

konsekwencję regulacji ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad obliczania 

wskaźnika spłaty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. 

Druga grupa poprawek odnosi się do pełnomocnika do spraw utworzenia związku 

metropolitalnego w zakresie jego zadań i kompetencji oraz czasowego umocowania do 

działania na rzecz związku. Poprawki nr 3, 4 i 6 zobowiązują pełnomocnika do zwołania 

pierwszej sesji zgromadzenia związku metropolitalnego w ciągu 30 dni od dnia utworzenia 
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związku, wskazują delegata, który pierwszą sesję prowadzi, doprecyzowują okres, w którym 

pełnomocnik do spraw utworzenia związku metropolitalnego pełni funkcję organów tego 

związku oraz określają termin przejścia zadań wykonywanych przez tego pełnomocnika na 

organy tego związku. 

Poprawką nr 5 przesądzono, iż zadaniem związku metropolitalnego jest promowanie 

obszaru metropolitalnego tj. celu dla którego związek powstał, a nie promowanie samego 

związku, natomiast poprawką nr 7 uzupełniono katalog zadań należących do wyłącznej 

kompetencji zgromadzenia związku metropolitalnego o obowiązek uchwalenia statutu tego 

związku. 

Poprawka nr 8 uzupełnia przepisy dotyczące komisji rewizyjnej. Przesądza ona 

o składzie komisji rewizyjnej (w jej skład wchodzą delegaci) oraz wprowadza wymóg 

niepołączalności tej funkcji z funkcją przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

zgromadzenia związku metropolitalnego. 

Izba poparła także poprawkę nr 1, która modyfikuje jedną z przesłanek 

uwzględnianych przy ustalaniu granic obszaru metropolitalnego - wymaganą ilość 

mieszkańców zamieszkałych na tym obszarze. Zgodnie z propozycją Senatu za obszar 

metropolitalny będzie można uznać spójną pod względem przestrzennym strefę 

oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, 

chrakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem 

procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 350 000 mieszkańców. 

 

 

 


