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spodarczą niewykraczającą poza obszar zadań o charakterze użyteczności pu-
blicznej. Związek może też tworzyć stowarzyszenia z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz innymi związkami metropolitalnymi, może także nawiązy-
wać współpracę z podmiotami o charakterze metropolitalnym z innych państw. 
Związek metropolitalny może udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, 
jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym związkom metropolitalnym. 
Nadzór nad działalnością związku sprawują Prezes Rady Ministrów oraz woje-
woda, a w zakresie finansowym regionalna izba obrachunkowa. 

Organami związku metropolitalnego są zgromadzenie i zarząd, przy czym 
zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym, zarząd zaś organem wy-
konawczym związku metropolitalnego (art. 17,19,26). Zgodnie z art. 22 ustawy, 
do wyłącznej właściwości zgromadzenia należy zwłaszcza uchwalanie strategii 
rozwoju związku metropolitarnego, statutu związku, ramowego studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku, budżetu, 
a także podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych związku metropoli-
talnego. Sprawy majątkowe dotyczą tu zasad nabywania, zbywania i obciążenia 
nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, emitowania obligacji oraz określania 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych poży-
czek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko-
terminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek 
i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym, tworzenia spółek 
prawa handlowego lub spółdzielni, a także obejmowania, nabywania i zbywania 
udziałów i akcji, tworzenia, przekształcenia i likwidowania jednostek organiza-
cyjnych związku metropolitalnego oraz wyposażenia ich w majątek. Zgodnie zaś 
z art. 32 ustawy, zarząd wykonuje zadania związku metropolitalnego niezastrze-
żone na rzecz zgromadzenia, a w szczególności do jego zadań należy wykonywa-
nie uchwał zgromadzenia, gospodarowanie mieniem związku metropolitalnego, 
wykonywanie budżetu związku oraz kierowanie, koordynowanie i kontrolowa-
nie działalności jednostek organizacyjnych związku metropolitalnego. Ustawa 
reguluje też problematykę mienia (art. 38–41) i finansów (art. 42–48) związku me-
tropolitalnego.
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The article is devoted to such issues as the cooperation of the government, the Ministry 
of Foreign Affairs and the Ministry of Internal Affairs with Polish local government units in 
relation to the international activity of these units. The provisions of the Constitution, the 
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European Charter of Local Self-Government, the Madrid Convention (European Outline 
Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authori-
ties) and the Act of 2008 on a European grouping of territorial cooperation were the point 
of reference. The analysis includes - in this field –the relevant legislation on the municipal, 
county and provincialself-government and on the conditions of joining international as-
sociations of local and regional societies by local government units, as well as on the Joint 
Commission of Central Government and Local Government. The Author also presents in 
detail the international cooperation of Pomeranian province on the basis of the relevant 
documents - the priorities of the international cooperation of the province,the develop-
ment strategy of the Pomeranian Voivodship until 2020, as well as the prospects arising 
from the Law on metropolitan associations.


