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Pani

Wiesława Kowalska

Radna Rady Powiatu Wrzesińskiego

W odpowiedzi na Pani pismo, które wpłynęło dnia 18 marca 2022 r. do Starostwa

Powiatowego we Wrześni, przekazuję uchwałę nr 274/XLIV/2022 Rady Powiatu

Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej

zawieszenia umowy partnerskiej z samorządem niemieckim Wolfenbiittel.

PrzewodnjeZacy Rady

Marek mski

 

Sprawę prowadzi:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego,tel. 61 640 44 35
 

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10, 62-300 Września

tel. 61 640 44 44,fax 61 640 20 51

www.wizesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pl



UCHWAŁANR 274/XLIV/2022

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zawieszenia umowy partnerskiej

z samorządem niemieckim Wolfenbiittel

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. I ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z $ 91 ust. 1 i 2 uchwały
nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia
30 października 2018 r. poz. 8470 z późn. zm.) uchwalasię, co następuje:

$ 1. Uznaje się za niezasadną petycję dotyczącą zawieszenia umowypartnerskiej z samorządem
niemieckim Wolfenbiittel.

$ 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego do zawiadomienia
podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ko.Rady

Marek Frzyjernski



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej zawieszenia umowy partnerskiej z samorządem niemieckim Wolfenbiittel

Dnia 18 marca 2022 r. do Rady Powiatu Wrzesińskiego, wpłynęła petycja

pani Wiesławy Kowalskiej, radnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zawieszenia
umowypartnerskiej z samorządem niemieckim Wolfenbiittel. Radna uzasadnia złożoną petycję
tym, iż Republika Federalna Niemiec nie podejmuje żadnych konkretnych działań, by osłabić
Federację Rosyjską, która napadła na Ukrainę niszcząc ten kraj. Zawieszenie współpracy, jak

wskazano w petycji, ma być narzędziem aktywnej presji samorządu wrzesińskiego na władze

niemieckie.

Zgodnie z art. lóa ust. | ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje

petycje składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Dnia 17 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas
którego komisja zapoznała się z formułą i obszarami realizacji współpracy powiatów

Wrzesińskiego i Wolfenbiittel, która trwa już ponad 20 lat. Zgodnie z zapisami umowy
współpraca pomiędzy powiatami polega m.in. na wymianie doświadczeń w dziedzinie
administracji, rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki oraz w dziedzinie oświaty, kultury

isportu. Przyczynkiem do zawarcia umowy o partnerstwie powiatów była realizowana

od ponad dekady współpraca Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni ze szkołą CGLS
w Powiecie Wolfenbiittel. Współpraca między szkołami przez ponad 30 lat to kilkuset uczniów

ZSP, którzy odbywali praktyki zawodowe CGLS, wiele projektów w ramach programu
Erasmus. Zawieszenie umowy partnerskiej oznaczałoby dla szkoły przerwanie obecnie
realizowanej edycji projektu, co naraziłoby szkołę na konieczność zwrotu środków unijnych.

W ciągu 20-letniej współpracy powiatów jej formuła ewaluowała, początkowo zrealizowano
szereg spotkań formalnych służących wzajemnemu poznaniu się, integracji. Nawiązywały się
trwałe kontakty, które z czasem przekształciły się w cykliczne projekty. Od początku

realizowano projekt Międzynarodowa Współpraca Młodzieży (kolejna edycja realizowana
wtym roku). Od 2009 r. trwa projekt Aktywny Senior, w jego kilkunastu edycjach
zrealizowano np. projekty malarskie. Realizowana współpraca w ramachpartnerstwa powiatów
dziś ma wymiar i charakter społeczny, konkretyzujący się cyklicznymi projektami przede
wszystkim wśród młodzieży i seniorów.

Rada Powiatu Wolfenbiittel, podobnie jak Rada Powiatu Wrzesińskiego na początku marca

podjęła uchwałę potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę. Pani Starosta poinformowała, że
władze powiatu prowadzą działania, które pozwolą zaplanować przyjazd obywateli Ukrainy.
Starosta Powiatu Wolfenbiittel zwróciła także się z pytaniem, w jaki sposób może pomóc

w związku z tym, że nasz powiat przyjmuje uchodźców z Ukrainy. Odpowiadając Starosta
Wrzesiński przedstawił informacje o wsparciu dla uchodźców na terenie Powiatu

Wrzesińskiego, a także o ich potrzebach i możliwym wsparciu władz powiatu partnerskiego
w tym zakresie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią petycji i uzyskaniu informacji

o prowadzonej współpracy, a także informacji o zaangażowaniu się Powiatu Wolfenbiittel
w działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stoi na stanowisku, że wniosek
o zawieszenie współpracy dla wywarcia nacisku na władze państwowe Niemiec jest zbyt

daleko idący. Zawieszenie współpracy przerwałoby realizację wielu wartościowych projektów,
wprowadzenie, których angażuje się wielu społeczników, mieszkańców obydwu powiatów.

Uwzględniając postulaty zgłoszone w petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
rekomenduje uznanie za niezasadną petycji dotyczącej zawieszenia umowy partnerskiej
z samorządem niemieckim Wolfenbiittel.



Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu
Wrzesińskiego o wystosowanie pisma do powiatu partnerskiego Wolfenbiittel z prośbą

o przedstawienie działań, jakie są prowadzone na ich terenie w związki z pomocą obywatelom
Ukrainy.

 

Przewódnicząły Rady

Marek rzyjemski


