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Uwagi do ra:ądowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim 

W imieniu Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach 

w pełni popieramy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. 

Jednocześnie jesteśmy mocno zaniepokojeni tak późnym procedowaniem tej ustawy. 

Może to spowodować faktyczne jej uruchomienie nie od stycznia 2018 r. a jeszcze rok później. 

zasadnicze zastrzeżenia dotyczą więc art. 8 projektu ustawy. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu związek 

metropolitalny jest tworzony l lipca a realizację zadań rozpoczyna od dnia l stycznia roku 

. następnego. By tak sią stało od 1-01-2018 r. rozporządzenie, o którym mowa w art. 8 ·ust.l 

musiałoby być wydane pr2ez Radę Ministrów w terminie do 31-Q3-2017 r. 

Jest to oczywiście nierealne biorąc pod uwagę ilość koniecznych uchwał, opinii, konsultacji na wielu 

szczeblach administracji rządowej i samorządowej. 
w naszej ocenie termin do 31 marca musi zostać przesunięty przynajmniej na 15 czerwca tak by 

istniała chociaż szansa na wydanie rozporządzenia i w konsekwencji rozpoczęcie realizacji zadań 

przez związek metropolitalny od l-01-2018 r. 

Nasze wątpliwości budzi również zwrot "Rada Ministrów może" w art.4 ust. l projektu. 

Skoro utworzenie zwi~zku metropolitalnego w województwie śląskim przewidział ustawodawca to 

Rada Ministrów nie powinna ponownie decydować o tym czy taki związek metropolitalny 

zaakceptować. Proponujemy korektę na "Rada Ministrów ustala" 
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