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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Jabłonna do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 13721)) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Jabłonna przystępuje do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. 

§ 2. 1. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentować będzie Wójt Gminy Jabłonna. 

2. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy do Stowarzyszenia finansowane będą 
z dochodów własnych Gminy Jabłonna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 4. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
1) zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
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Uzasadnienie 

Celem Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona 
wspólnego interesu członków Stowarzyszenia, a w szczególności w zakresie: 

1. harmonijnego społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 

2. wspólnego kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia 
mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 

3. utrwalenia pozycji Obszaru Metropolitalnego Warszawy w międzynarodowej sieci metropolii, 

4. współpracy i wzajemnego wspierania się członków Stowarzyszenia we wszelkich działaniach na rzecz 
rozwoju, 

5. wzmacniania wpływu członków Stowarzyszenia na kształt i sposób realizacji zadań wspieranych 
w Obszarze Metropolitalnym Warszawy w ramach polityki spójności. 

W dniu 18 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Jabłonna podpisał wielostronną deklarację współpracy gmin 
i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w zakresie współpracy na rzecz włączającego 
i zrównoważonego rozwoju stołeczno-gospodarczego Obszaru Metroplitalnego Warszawy. 

Gmina Jabłonna z racji swojego położenia (wspólna granica z m.st. Warszawą) staje się naturalnym 
członkiem aglomeracji warszawskiej. Formuła stowarzyszenia pozwoli zacisnąć współpracę między gminami, 
które są zainteresowane realizacją działań integrujących metropolitalną wspólnotę samorządową. 
Stowarzyszenie jest platformą wszechstronnej współpracy, pozwalającą na wspólne wypracowanie rozwiązań 
optymalnych z punktu widzenia całej metropolii.  

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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