
UCHWAŁA NR XLVII/453/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem 
Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego pod nazwą "Stowarzyszenie Czwórmiasto" 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg,   
Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Czwórmiasto”. 

§ 2.  

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do reprezentowania Gminy Sandomierz 
w czynnościach związanych z założeniem „Stowarzyszenia Czwórmiasto”, w tym – na Zebraniu 
Założycielskim Stowarzyszenia. 

2. Udzielone Burmistrzowi Miasta Sandomierza upoważnienia uprawniają do udzielania dalszych 
upoważnień. 

§ 3.  

Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy Sandomierz do „Stowarzyszenia 

Czwórmiasto”, finansowane będą z budżetu Gminy Sandomierz. 

§ 4.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

Dążenie do wzrostu,  zarówno wspólnej konkurencyjności Gminy i Miasta Niska, Gminy 
Sandomierz, Gminy Stalowa Wola oraz Miasta Tarnobrzega, jak również do spójności społecznej i 
gospodarczej tych jednostek samorządu terytorialnego zaowocowało zawarciem Porozumienia w 
dniu 5 kwietnia 2019 r. w sprawie tzw. „Czwórmiasta”. „Stowarzyszenie Czwórmiasto” – w 
założeniu jednostek samorządu terytorialnego je tworzących – stawić ma materializację współpracy 
zapoczątkowanej podpisaniem przedmiotowego porozumienia.  

W związku z rosnącym znaczeniem - w ramach krajowej polityki regionalnej - integracji 
wspólnot lokalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju ich obszaru Gmina i Miasto Niska, 
Gmina Sandomierz, Gmina Stalowa Wola oraz Miasto Tarnobrzeg wyrażają wolę powołania do 
życia Stowarzyszenia. Jego utworzenie ma na celu m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, 
podejmowanie działań integrujących, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju ekonomicznego i społecznego tych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. poprzez 
utworzenie aglomeracji Czwórmiasto, dążenie do rozwoju gospodarczego, kulturowego i 
turystycznego, wzajemną promocję oraz tworzenie wspólnych projektów celem aplikowania o 
środki zewnętrzne, w szczególności unijne. Pozyskiwane środki miałyby być przeznaczone m.in. na 
rozbudowę połączeń komunikacyjnych, rozwiązania proekologiczne oraz realizację oferty dla 
przedsiębiorców w czasie wolnym.   

W myśl art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu wspierania 
idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć 
stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami. Organizację, zadania oraz tryb 
pracy stowarzyszenia określa jego statut. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy 
Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 
założycieli.  

Zgodnie zaś z art. 18 ust. 2 pkt 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z 
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Mając zatem na uwadze 
dotychczasową, dobrą współpracę Gminy i Miasta Niska, Gminy Sandomierz, Gminy Stalowa 
Wola oraz Miasta Tarnobrzega w ramach przywołanego powyżej Porozumienia, potrzebę nadania 
zinstytucjonalizowanej formuły tej współpracy celem jej dalszego rozwoju, Burmistrz Miasta 
Sandomierza przedkłada Radzie Miasta Sandomierza projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na założenie „Stowarzyszenia Czwórmiasto”. Wnosi jednocześnie o jej podjęcie.        
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