
STANOWISKO NR 1/2017 

Zaiącznik nr,i),do Protokółu nr 	 XKIII/Lo/11  {Oa  :. ;minv .(7,tanistawów 
z cinia ....... ..... . 03. ........... 

RADY MIEJSKIEJ W MROZACH 
z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy 

Na podstawie 17 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mrozy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 13032 
z późn. zm.), ustala się, co następuje: 

1. 1. Rada Miejska w Mrozach negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy i zdecydowanie sprzeciwia się  jej wprowadzeniu w zaproponowanej formie 
i trybie. 

2. Prace nad projektem ustawy zmieniającej ustrój kilkudziesięciu jednostek samorządu 
terytorialnego powinny być  poprzedzone konsultacjami społecznymi, z poszanowaniem podstawowej zasady 
szacunku wobec prawa w imię  stabilnego rozwoju i funkcjonowania samorządu. 

3. Upartyjnienie sposobu podejmowania decyzji, błyskawiczne tempo prac legislacyjnych, 
lakoniczne i wewnętrznie niespójne zapisy projektu ustawy nie służą  trwałości i stabilizacji rozwoju 
społeczności lokalnych. 

4. Przedstawiony projekt ustawy zniszczy społeczeństwo obywatelskie, aktywność  społeczną  
i wywoła w mieszkańcach lokalnych wspólnot samorządowych poczucie braku wpływu, zwłaszcza na 
ksztaltowanie najbliższego swojego otoczenia. 

5. Brak spójności zaproponowanych granic obszaru metropolitalnego z niedawno dokonanym 
podzialem statystycznym Mazowsza powoduje, że część  gmin przynależnych statystycznie do  NUTS  2 
warszawski stołeczny, a wyłączonych z przynależności do zaproponowanej aglomeracji skazanych jest na 
społeczny i gospodarczy niebyt. 

2. Rada Miejska w Mrozach uważa za celowe utworzenie warszawskiego obszaru metropolitalnego 
jako obligatoryjnego związku gmin i powiatów, celem wspólnej realizacji zadań  publicznych 
przekraczających kompetencje obecnych jednostek samorządu terytorialnego przy poszanowaniu ich 
odrębności i samorządności. 

3. Rada Miejska w Mrozach apeluje o wycofanie z dalszych prac legislacyjnych poselskiego 
projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz rozpoczęcie dialogu i konsultacji celem 
przygotowania projektu ustawy regulującego fimkcjonowanie warszawskiego obszaru metropolitalnego. 

4. Rada upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania niniejszego stanowiska do: 

1) Prezydenta RP; 
2) Prezesa Rady Ministrów; 
3) Marszałka Senatu RP; 
4) Marszałka Sejmu RP; 
5) Eurodeputowanych z województwa mazowieckiego; 
6) Posłów i Senatorów z województwa mazowieckiego; 
7) Wojewody Mazowieckiego; 
8) Samorządu Województwa Mazowieckiego; 
9) Samorządów powiatowych i samorządów gminnych z terenu z województwa mazowieckiego; 
10) Związku Gmin Wiejskich RP; 
11) Związku Miast Polskich; 
12) Związku Powiatów Polskich; 
13) Związku Województw RP; 
14) mediów lokalnych. 
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