
UZASADNIENIE

Miasto  Chełm od roku 2000 jest  członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast  Polskich,  do

którego przystąpiło na podstawie Uchwały Nr XVI/239/2000 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia

25  lutego  2000r.  w  sprawie  przystąpienia  do  Stowarzyszenia  Zdrowych  Miast  Polskich.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź, natomiast jego członkami – 38 miast polskich,

m.in.: Białystok, Warszawa, Toruń, Poznań, Wrocław. Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

1) poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach;

2) poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin;

3) wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach;

4) aktywizowanie  społeczności  w  gminach  do  wspólnego  rozwiązywania  problemów

ochrony środowiska i zdrowia;

5) rozwijanie i  popieranie współpracy pomiędzy innymi  miastami  i  sieciami  krajowymi

Zdrowych Miast w kraju i na świecie. 

Zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia, współpraca miast członkowskich

ze Stowarzyszeniem odbywa się za pośrednictwem lokalnego koordynatora i przedstawiciela

miasta w Stowarzyszeniu, powoływanego przez Radę Miasta w drodze uchwały. W latach

2000  –  2007  przedstawicielem  miasta  Chełm  w  Stowarzyszeniu  była  Pani  Joanna  Lis,

w latach 2007 – 2012 Pani Beata Żółkiewska, od roku 2012 funkcję tą pełniła Pani Barbara

Basa. W roku 2014 Pani Barbara Basa złożyła rezygnację z pełnienia funkcji koordynatora. 

Nadmienić przy tym należy, iż praca koordynatora na rzecz Zdrowych Miast Polskich

jest pracą wykonywaną społecznie i nieodpłatnie. Wiąże się, z kilkoma w roku, wyjazdami

na spotkania organizacyjne (w tym coroczne Walne Zgromadzenie), konferencje i szkolenia

organizowane przez Stowarzyszenie. Do obowiązków koordynatora należy również składanie

corocznego  raportu  z  realizacji  działań  miasta  członkowskiego  odnośnie  podejmowanych

działań  w  zakresie  zdrowia,  a  także  przekazywanie  informacji  i  materiałów  do  Biuletynu

wydawanego przez Stowarzyszenie. Koordynator również przygotowuje i składa w imieniu

miasta wniosek na granty ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Koszty wyjazdów koordynatora (koszty podróży i zakwaterowania) były refundowane

ze środków budżetu miasta Chełm na podstawie zawieranej z nim corocznie umowy. 

Obecnie  od  2014r.  brak  koordynatora  uniemożliwia  funkcjonowanie  i  prowadzenie

działań w ramach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Brak powołanego koordynatora

powoduje brak prawa głosu miasta Chełm na Walnym Zgromadzeniu oraz brak możliwości

ubiegania się o dotacje na mikro-projekty. 



Miasta członkowskie zobowiązane są do opłacania corocznej składki, która naliczana

jest  na  podstawie Uchwały  nr  7/2003  Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia  Zdrowych

Miasta  Polskich  z  dnia  14  lutego  2003  roku  w  sprawie  wysokości  składki  członkowskiej

Stowarzyszenia Zdrowych  Miast Polskich i wynosi 0,022 zł na jednego mieszkańca miasta,

lecz nie więcej niż 7 500,00 rocznie.  Miasto Chełm co roku opłaca składkę członkowską,

w roku 2020 była to kwota 1 371,28 zł. 

Władze  Stowarzyszenia  każdego  roku  ogłaszają  konkurs  „grantowy”  na  realizację

zadań  w  obszarze  zdrowia.  W  latach  ubiegłych  (do  2014r.)  Chełm  aplikował  o  środki

„grantowe”  i  w  ramach  tej  procedury  zrealizowano  dwa  projekty.  Były  to:  w  roku  2008

„  I  Chełmski  marsz  po  zdrowie”,  jako  działanie  jednodniowe  polegające  na  wspólnej,

międzypokoleniowej  aktywności  fizycznej  w  formie  marszu,  jako  promocja  zdrowego

i  trzeźwego  stylu  życia  oraz  w  roku  2010  projekt  pn.:  „Nowoczesne  Chełmianki  dbają

o swoje zdrowie”, którego celem była edukacja mieszkanek Chełma w kierunku profilaktyki

raka szyjki macicy. Granty przyznawane przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich na

realizację projektów oscylują w granicach kilku tysięcy złotych (do 5 000,00 zł), przy czym

maksymalna kwota grantów dla jednego miasta/gminy nie może przekroczyć 7 500,00 zł na

rok. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest ustanowienie koordynatora. W związku z tym

iż osoba rekomendowana do pełnienia tej  funkcji powinna być zaangażowana w działania

polegające  na  szerzeniu  profilaktyki  zdrowotnej,  promocji  zdrowia  oraz  aktywizowanie

lokalnej społeczności do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia

oraz taka osoba, której praca zawodowa i obowiązki pozwolą społecznie pracować na rzecz

członkostwa  miasta  Chełm  w  Stowarzyszeniu  (2-3  razy  w  roku  nieodpłatne  wyjazdy  na

spotkania organizacyjne w tym coroczne Walne Zgromadzenie oraz konferencje i szkolenia

organizowane  przez  Stowarzyszenie),  od  roku  2014  nie  udało  się  powołać  takiego

koordynatora. 

W  związku  z  obecną  sytuacją  związaną  z  brakiem  czynnego  koordynatora

i przedstawiciela naszego miasta w Stowarzyszeniu, istnieje konieczność  podjęcia decyzji

odnośnie kontynuowania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

Biorąc  pod  uwagę  wszystkie  okoliczności  wskazane  powyżej  wnoszę  o  podjęcie

uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Chełm ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.


