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Wstęp
Współpraca zagraniczna jest istotnym elementem działań Powiatu Gnieźnieńskiego
w zakresie promocji, kultury i edukacji. Unia Europejska, w której od lat funkcjonuje
Polska otwiera przed państwem i lokalnymi samorządami nowe możliwości, dzięki którym
realną staje się wymiana doświadczeń, wzajemna – międzynarodowa pomoc i transfer
nowych, sprawdzonych wzorców, praktyk czy technologii.
Obustronne kontakty, spotkania robocze poparte efektywną współpracą sprzyjają
wzajemnemu

poznaniu

i

weryfikacji

zakorzenionych

w

kulturze

i

świadomości

współczesnego człowieka stereotypów. Szczególnie ważna w tym przypadku jest wymiana
młodzieży, będąca procesem pozwalającym na właściwe kształtowanie postaw, odczuć
i wyobrażeń jednostki, co w efekcie doprowadza do przełamywania międzykulturowych
barier i uprzedzeń.
W roku 2012 Powiat Gnieźnieński kontynuował politykę zagraniczną mającą na celu
zbliżenie

kultur,

czerpanie

pozytywnych

wzorców

oraz

dzielenie

się

własnymi

doświadczeniami z partnerskimi samorządami.
Współpraca z miastem Magdeburg oraz Powiatem Teltow-Fläming, podobnie jak
w ubiegłych latach, oscylowała wokół aspektów gospodarczych i kulturowych. Wizyta
Starosty Gnieźnieńskiego w Magdeburgu i spotkania robocze w Luckenwalde, a także wizyty
niemieckich partnerów w powiecie Gnieźnieńskim potwierdziły tylko przyjacielskie relacje
i silne więzi, pomiędzy współpracującymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich
mieszkańcami.
Kooperacja z partnerami ukraińskimi w roku 2012 przybrała na intensywności. Zarówno
kulturalna wymiana doświadczeń w zakresie Festiwalu „Ukraińska Wiosna”, jak i realizacja
w Powiecie Gnieźnieńskim projektu „Polsko - ukraińska wymiana młodzieży – dobre
praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym”, a także wizyta Starosty
Gnieźnieńskiego w mieście Browary i rewizyta przedstawicieli miasta na wyjazdowym
posiedzeniu

Konwentu

Współpracy

Samorządowej

Polska-Ukraina

w

Gnieźnie,

jednoznacznie wskazują na bardzo dobre warunki partnerskiej współpracy i wzajemną chęć
do wdrażania wspólnych przedsięwzięć, które dzięki Powiatowi Gnieźnieńskiemu umacniają
pozytywny wizerunek Ukrainy w Polsce i Europie.
Niniejszy

raport

opisuje

działania

Powiatu

Gnieźnieńskiego

w

sferze

kontaktów

zagranicznych w roku 2012. Kolejne rozdziały raportu zawierają informacje na temat
realizacji zadań ujętych w ramach współpracy z partnerskimi jednostkami samorządu
terytorialnego z Niemiec i Ukrainy.
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I Współpraca z jednostkami samorządowymi w Niemczech
I 1. Współpraca z Powiatem Teltow – Fläming
I 1. 1. Spotkania noworoczne w Luckenwalde i Gnieźnie
W dniu 12 stycznia 2012 roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu pana
Zdzisława Kujawy oraz Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego pana Dariusza Pilaka gościł
w Powiecie Gnieźnieńskim Starosta partnerskiego Powiatu Teltow-Fläming Peer Giesecke,
wraz z pełnomocnikiem Starosty ds. promocji gospodarczej panem Siegmundem Trebschuh.
Uroczyste spotkanie w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Gnieźnie, było okazją do zaprezentowania przybyłym gościom ubiegłorocznych osiągnięć
Powiatu oraz nakreślenia planów działania na przyszłość. Na zakończenie, zgromadzeni
w auli goście mogli wysłuchać koncertu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Gnieźnie.
Z kolei 20 stycznia br. odbyło się oficjalne spotkanie noworoczne w Luckenwalde.
W odpowiedzi na zaproszenie Starosty Powiatu Teltow-Fläming Peera Giesecke, na
pierwszą w tym roku uroczystą wizytę w Niemczech udali się Starosta Gnieźnieński Dariusz
Pilak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zdzisław Kujawa. Na spotkaniu
obecni byli także przedstawiciele wszystkich partnerskich regionów współpracujących na
co dzień z Powiatem Teltow-Fläming.
Tradycyjne, noworoczne spotkanie i towarzysząca mu przyjacielska atmosfera, uświetnione
występem zespołu muzycznego „Trommelfieber” z Powiatowej Szkoły Muzycznej,
pozwoliło doprecyzować wspólne cele partnerskiej działalności na rok 2012.

I 1. 2. 112. Ogólnoniemiecki Zlot Turystyki Pieszej
"Nie spodziewaliśmy się tego!" - to była jednomyślna opinia reprezentantów Powiatu
Gnieźnieńskiego goszczących w dniach 23-25 czerwca br. na 112. Ogólnoniemieckim Zlocie
Turystyki

Pieszej

w

partnerskim

powiecie

Teltow-Fläming.

Dzięki

zaproszeniu

wystosowanemu przez Starostę Powiatu Teltow-Fläming – Peera Giesecke, dziesięciu
turystów – członków Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski oraz Gnieźnieńskiego
Oddziału PTTK, wędrowało m.in. po szlaku młynów od Mellensee do Saalow, na krańcu
którego znajduje się unikalny pod względem technicznym młyn-stodoła, poznawało uroki
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szlaku prowadzącego śladami wojen napoleońskich w okolicach Großbeeren, czy też
podążało szlakiem Carla Friedricha Schinkla - architekta pruskiego znanego, co ciekawe,
również w Gnieźnie i Poznaniu. Punktem kulminacyjnym Zlotu była wizyta w Bad Belzig,
gdzie goście z Powiatu Gnieźnieńskiego, na czele ze Starostą Dariuszem Pilakiem oraz
Wicestarostą Robertem Andrzejewskim, wraz z pięcioma tysiącami pasjonatów turystyki
uczestniczyli w uroczystym korowodzie.
112. Zlot Turystyki Pieszej zakończył wspólny piknik na terenie pałacu Diedersdorf, będący
okazją do podsumowania przygód na szlakach.

I 1. 3. Spotkania dożynkowe
W dniu 2 września rolnicy i samorządowcy z powiatu gnieźnieńskiego podziękowali za
tegoroczne obfite plony i zbiory, podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbyły się
w Witkowie. Wśród zaproszonych na dożynki gości był także i w tym roku przedstawiciel
partnerskiego powiatu Teltow-Fläming - pan Berndt Schütze, kierownik referatu d/s
rolnictwa.
Trzy tygodnie po wizycie niemieckich samorządowców w powiecie gnieźnieńskim, także
polska delegacja, w odpowiedzi na zaproszenie Starosty powiatu Peera Giesecke,
uczestniczyła w spotkaniu dożynkowym w powiecie Teltow-Fläming. Dyrektor Wydziału
Organizacyjno - Prawnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - pani Justyna Sztynyk
– Kominkiewicz wraz z Radną Powiatu Gnieźnieńskiego panią Krystyną Żok, w imieniu
Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka przekazały Staroście Powiatu Teltow-Fläming
okazjonalne życzenia oraz podarunek w postaci tradycyjnego kosza dożynkowego.
Dożynkowe spotkania w partnerskich powiatach były okazją do wymiany obustronnych
doświadczeń w dziedzinie rolnictwa. Przybliżały także lokalnym społecznościom praktyczny
wymiar współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatu Teltow-Fläming.

I 1. 4. Tydzień gospodarki w partnerskim powiecie Teltow-Fläming
Tradycyjnie na przełomie października i listopada w partnerskim powiecie Teltow-Fläming
w ramach Tygodnia Gospodarki odbywa się szereg spotkań, których celem jest wymiana
doświadczeń

oraz

dyskusje

na

temat

dobrych

praktyk

w

dziedzinie

wdrażania

nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku do uczestnictwa w gospodarczych
debatach zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego. Niestety niedogodny
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termin spotkań (29 października – 1 listopada), ze względu na obchodzone w tym czasie
w Polsce święto Wszystkich Świętych, spowodował, że delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego
nie mogła uczestniczyć w tegorocznej edycji Tygodnia Gospodarki w Powiecie TeltowFläming.

I 1. 5. Współpraca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Powiatem
Teltow-Fläming
W dniach

od 3 do 6 maja 2012 r. przedstawiciele Straży Pożarnej z powiatu Teltow-

Fläming brali udział w obchodach z okazji Powiatowego Dnia Strażaka oraz XX-lecia PSP,
które miały miejsce w Gnieźnie. Następnie, w dniach od 26 czerwca do 1 lipca 2012 r.
w miejscowości Mellensee w Niemczech, z inicjatywy Straży Pożarnej z powiatu TeltowFläming, odbył się obóz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym uczestniczyli
dwaj przedstawiciele komendy wraz z 12 dzieci z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
powiatu gnieźnieńskiego. Ponadto w dniach od 31 sierpnia do 2 września 2012 r.
w powiecie Teltow-Fläming odbyły się zawody pożarnicze, w których brało udział czterech
członków OSP Czerniejewo oraz czterech przedstawicieli komendy PSP Gniezno.

I 1. 6. Kirsten Gurske pełniącą obowiązki Starosty Powiatu Teltow-Fläming
Jak poinformowano w korespondencji mailowej z dnia 9 października 2012 r. pani Kirsten
Gurske – wicestarosta Powiatu Teltow Fläming, ze względu na postępowanie toczące się
przeciwko dotychczasowemu Staroście Powiatu - Peerowi Giesecke, będzie pełniła funkcję
Starosty do czasu wyboru nowych władz (prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2013 r.)

I 2. Współpraca z miastem Magdeburg
I 2. 1. Ekumeniczna Pielgrzymka z Gniezna do Magdeburga
W sobotę, 23 czerwca 2012 r., z Gniezna do Magdeburga wyruszyła coroczna piesza
pielgrzymka „Od Jana do Piotra i Pawła”. Wędrowanie rozpoczęła uroczysta ekumeniczna
msza święta, która odbyła się w gnieźnieńskiej Katedrze. Podczas homilii proboszcz parafii
katedralnej, ks. Kan. Jan Kasprowicz podkreślał znaczenie ekumenizmu w dzisiejszych
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czasach oraz nawiązywał do przesłania tegorocznej wędrówki – „Ku wolności wyswobodził
nas Chrystus”. Na zakończenie pątnicy otrzymali uroczyste błogosławieństwo.
Dodatkowym akcentem rozpoczynającym wspólne wędrowanie, była konferencja naukowa
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w ramach której swoje referaty wygłosili: Dr Leszek
Wetesko z Instytutu Kultury Europejskiej UAM, Dr Norbert Kersken - pracownik naukowy
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie im.
Justusa Liebiga w Gießen oraz prof. Gierlinde Stromeier-Wiederanders z wydziału historii
sztuki na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Spotkanie
poprzedzone zostało wkopaniem symbolicznej róży „Pielgrzym” przy budynku Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie. Podobne kwiaty znajdują się już przy plebanii katedralnej oraz
przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Róża jest formą podziękowania pielgrzymów
osobom i instytucjom, które są przyjaciółmi pielgrzymki i wnoszą wyraźny wkład w rozwój
tego przedsięwzięcia. Jest to swego rodzaju ślad i pamiątka, którą pozostawiają po sobie
pielgrzymi.
W tym roku pielgrzymka wyruszyła po raz dziesiąty. Podczas kilkunastu dni grupa 50 osób
dyskutowała o przesłaniu tegorocznego IX Zjazdu Gnieźnieńskiego – „Europa obywatelska
Rola i miejsce chrześcijan” oraz roli chrześcijan w kształtowaniu współczesnego świata.
Ostatnim punktem programu było nabożeństwo ekumeniczne odprawione 30 czerwca
w katedrze ewangelickiej w Magdeburgu, w którym uczestniczyli pielgrzymi wraz
z przedstawicielami władz miasta Magdeburg i Starostą Gnieźnieńskim Dariuszem Pilakiem.

I 2. 2. Rodzinny Chór Młodszego Seniora z Magdeburga z wizytą w Powiecie
Gnieźnieńskim
W dniu 24 lipca br. w Auli Królewskiej Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie
wystąpił, już po raz czwarty, Regionalny Rodzinny Chór Młodszego Seniora z Magdeburga
oraz gnieźnieński Zespół Wokalny „Retro”. Niemieccy chórzyści z partnerskiego miasta
Magdeburg przybyli do Gniezna na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka,
który otwierając spotkanie, zwrócił uwagę na istotne znaczenie corocznych spotkań dla
wzajemnego poznania sąsiadujących kultur i pokoleń, a także źródło inicjatywy podobnych
koncertów – pochodzące od społeczeństwa niemieckiego, których przodkowie wywodzili się
z Polski. Następnie, głos zabrała przewodnicząca Stowarzyszenia „Wisła – Warta” – pani
Edith Wagener. Przedstawicielka miasta Magdeburg, dziękując za ciepłe przyjęcie
w Gnieźnie, odczytała list wystosowany przez burmistrza Magdeburga Lutza Trümper do
Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, w którym znalazły się serdeczne pozdrowienia
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dla uczestników polsko – niemieckiego spotkania, a także życzenia kontynuacji owocnej
współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim i miastem Magdeburg. Po odczytaniu listu,
wzruszona pani Edith Wagener, odebrała z rąk Starosty Gnieźnieńskiego upominek
w postaci Encyklopedii Gniezna.
Wreszcie na scenie zaprezentowały się: Rodzinny Chór Młodszego Seniora, Zespół Wokalny
„Retro” oraz grupa „Presto” składająca się z nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 12.
Całość spotkania trwała do późnych godzin popołudniowych.

I 3. Inne aspekty współpracy zagranicznej ze stroną niemiecką
I 3. 1. Dziennikarze z Niemiec w Powiecie Gnieźnieńskim
Kolejka Wąskotorowa, gnieźnieńska parowozownia oraz Wzgórze Lecha to miejsca, które
odwiedzili dziennikarze z Niemiec w ramach wizyty studyjnej pn. „Koleją żelazną po
Wielkopolsce. Śladami kolei wąskotorowej i parowozów”, zorganizowanej na terenie
Wielkopolski.
W dniu 27 kwietnia Gniezno odwiedziła grupa dziennikarzy z Niemiec, piszących na co
dzień między innymi do takich gazet jak: Die Welt czy Rheinische Post. Goście przybyli do
Gniezna w godzinach przedpołudniowych i podążyli wraz z przewodnikiem do bazyliki
prymasowskiej. Trwający ok. godzinę spacer pozwolił im poznać najstarsze dzieje naszego
miasta i kraju. Następnie dziennikarze udali się pod dworzec kolejki wąskotorowej, gdzie
dyrektor Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej, Dariusz Michałowski w kilku zdaniach
przybliżył ponad 125–letnią historię oraz obecny kształt kolei. Zgromadzeni mieli okazję
porozmawiać także z panem Howardem Jonesem - prezesem Stowarzyszenia "The Wolsztyn
Experience", a prywatnie mieszkającym od ponad 10 lat w Polsce miłośnikiem kolei.
Przysłowiową „wisienką na torcie” była podróż kolejką z Niechanowa do Gniezna, której
skład ciągnięty był przez parowóz spalinowy.
Na dalszą część wycieczki, tym razem po terenach parowozowni, goście z Niemiec udali się
z Krzysztofem Modrzejewskim, który wcielił się w rolę przewodnika. Jej zwiedzanie
rozpoczęło się przy głównej bramie zakładów i trwało blisko godzinę. W tym czasie
dziennikarze dowiedzieli się wiele na temat historii obiektu, ale także o czasach
współczesnych i pomysłach na jego zagospodarowanie. Została im również przedstawiona
idea organizowanych na terenie parowozowni Dni Pary, a oprowadzający podkreślił rolę,
jaką we wspomnianym przedsięwzięciu odgrywają jego partnerzy, w tym Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie, które wspiera finansowo powyższą imprezę.
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Wizyta studyjna pn. „Koleją żelazną po Wielkopolsce. Śladami kolei wąskotorowej
i parowozów” została zorganizowana przez Wielkopolską Organizację Turystyczną oraz
Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Berlinie, przy współpracy m.in. z Wydziałem
Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Była ona efektem rozmów,
prowadzonych przy okazji odbywających się co roku w Berlinie targów turystycznych ITB.

I 3. 2. Międzynarodowa wymiana młodzieży
Projekt cyklicznej „Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży” realizowany jest wspólnie
przez Powiat Gnieźnieński i Junge Humanist Innen im HVD, L.V. Berlin-Brandenburg e.V.
przy wsparciu finansowym Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. W roku
2012 młodzież z obu państw gościła w Berlinie (2 dni) i miejscowości Fuhlendorf
nad morzem Bałtyckim (5 dni) w terminie od 8 do 14 października 2012 r. Następne
(6-dniowe spotkanie) planowane jest w Powiecie Gnieźnieńskim w kwietniu 2013 r.
W projekcie bierze udział młodzież w przedziale wiekowym 15-19 lat.

II Współpraca z jednostkami samorządowymi na Ukrainie

II 1. Pomoc rozwojowa 2012
W związku z ogłoszeniem przez Ministra Spraw Zagranicznych konkursu na realizację
zadania „Pomoc rozwojowa 2012”, Powiat Gnieźnieński aplikował o przyznanie środków
na realizację projektu pn. „Pomoc doradcza dla Miasta Browary i Rejonu Humańskiego na
Ukrainie w kontekście wejścia Ukrainy w struktury Unii Europejskiej”.
Powiat Gnieźnieński realizował z sukcesem w roku 2010 projekt ze środków MSZ w ramach
„Polskiej pomocy 2010”, skierowany do dwóch zaprzyjaźnionych jednostek samorządu
terytorialnego z Ukrainy. Dzięki wspomnianemu projektowi strona polska miała szansę
poznać bliżej problemy, z którymi borykają się oba partnerskie samorządy. Projekt w roku
2012 miał być zatem kontynuacją działań z poprzednich lat oraz odpowiedzią na potrzeby
miasta Browary i Rejonu Humańskiego w perspektywie funkcjonowania administracji
w ramach Unii Europejskiej.
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Projekt miał oscylować wokół dwóch obszarów:
1. Szkolenia

10

przedstawicieli

miasta

Browary

oraz

Rejonu

Humańskiego,

uzupełnionego o wizyty studyjne u beneficjentów, w ramach modułu dotyczącego
opracowywania i zarządzania projektami inwestycyjnymi,
2. Zajęć warsztatowych dla 10 przedstawicieli miasta Browary oraz Rejonu
Humańskiego, popartych wizytami studyjnymi u beneficjentów, w ramach modułu
dotyczącego opracowywania i zarządzania projektami szkoleniowo-doradczymi.
Złożony dnia 06 grudnia 2011 roku wniosek projektowy Powiatu Gnieźnieńskiego
pn. „Pomoc doradcza dla Miasta Browary i Rejonu Humańskiego na Ukrainie w kontekście
wejścia Ukrainy w struktury Unii Europejskiej” po przejściu bez poprawek oceny
formalnej, nie otrzymał niestety rekomendacji Komisji konkursowej do współfinansowania
ze środków MSZ.

II 2. Ukraińska Wiosna w powiecie gnieźnieńskim
„Ukraińska Wiosna” to kulturalno-artystyczne przedsięwzięcie, które zagościło w tym roku
w Gnieźnie, a odbywa się na terenie Wielkopolski pod patronatem Witolda Horowskiego,
Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu.
W sobotę, 12 maja w Centrum Kultury „Scena to Dziwna” odbył się między innymi jarmark,
na którym swoje prace prezentowali ukraińscy rękodzielnicy. Na straganach ustawionych
wokół budynku eSTeDe, mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego już od godzin
przedpołudniowych mieli możliwość obejrzenia dzieł wschodnich artystów, a wśród nich
m.in. ikon, wyszywanek, obrazów, wyrobów z wikliny, gliny i drewna. Całość Jarmarku
umilali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, którzy na świeżym powietrzu
serwowali specjalnie przygotowany na tę okazję barszcz.
"Ukraińska Wiosna" to jedna z największych w Polsce imprez promujących kulturę
ukraińską. W tym roku, oprócz Poznania i Gniezna, w V już edycji Festiwalu udział brały
także miasta: Leszno, Kórnik, Buk i Głogów. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie
Polakom kultury naszych ukraińskich sąsiadów. Podczas gnieźnieńskiej części Festiwalu,
przybyli do eSTeDe goście mieli również niepowtarzalną okazję by podziwiać „na żywo”
występy ukraińskich artystów, wśród których wymienić należy: Zespół Tańca „Radość”,
Ludowy Amatorski Folklorystyczny Zespół „Kumaseńky”, zespół „Podolscy muzycy”,
Folklorystyczny Zespól Instrumentalny „Kobza”, czy solistów: Stanisława Horodyńskiego,
Oksanę Sławną i Olgę Plakydiuk. Goszczący w Gnieźnie artyści, podczas swojego pobytu
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w powiecie gnieźnieńskim zwiedzili ponadto z przewodnikiem Katedrę Gnieźnieńską
i centrum miasta.

II 3. Udział w uroczystych obchodach Dni Miasta Browary na Ukrainie
Jednym z partnerów zagranicznych Powiatu Gnieźnieńskiego jest miasto Browary na
Ukrainie. Przykładem realizacji postanowień umowy partnerskiej z dnia 12 czerwca 2009 r.
i dbałości o poprawność wzajemnych stosunków jest udział Starosty Gnieźnieńskiego pana
Dariusza Pilaka wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego panią Aliną KujawskąMatanda, w uroczystych obchodach Dni Miasta Browary w dniach 14-16 września br.
W trakcie wizyty na Ukrainie Reprezentanci Powiatu Gnieźnieńskiego odbyli spotkanie
m.in. z Merem miasta Browary Igorem Sapozhko, na którym dyskutowano o współczesnym
obliczu i przyszłych kierunkach współpracy między zaprzyjaźnionymi jednostkami
samorządu terytorialnego z Polski i Ukrainy.
W trakcie udziału w oficjalnej części uroczystości Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz
Pilak miał także sposobność osobistego przekazania pozdrowień z Polski zgromadzonym na
obchodach Dni Miasta mieszkańcom Browar.

II 4. Realizacja projektu „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na
rzecz demokracji w środowisku lokalnym”
Projekt „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji
w środowisku lokalnym” to pierwszy z projektów zrealizowanych przez Konwent
Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, którego członkiem jest Powiat Gnieźnieński,
jaki uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji
zadania publicznego "Międzynarodowa wymiana młodzieży".
Projekt „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji
w środowisku lokalnym” przewidywał udział w dwudniowym szkoleniu (10-11.09.2012 r.)
trzyosobowych delegacji polskich i ukraińskich (dwie osoby reprezentujące młodzież
ponadgimnazjalną oraz jeden przedstawiciel środowisk lokalnych). Po zakończonym
szkoleniu kolejnym etapem projektu były pięciodniowe wizyty studyjne, w których wzięły
udział jedynie delegacje ukraińskie.
W ramach projektu polską delegację reprezentującą Powiat Gnieźnieński tworzyli
uczniowie z opiekunem z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, którzy udali
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się na szkolenie w Szczecinie i Świdwinie, gdzie razem z delegacją z Rejonu Humańskiego
(partnerem Powiatu), wspólne uczestniczyli w dalszych działaniach projektowych.
W dniach od 11 do 16 września delegacja z Rejonu Humańskiego przebywała w Powiecie
Gnieźnieńskim, gdzie odbyła szereg wizyt studyjnych i spotkań, między innymi
z

przedstawicielami

Wolontariuszy

Caritas

Gniezno,

uczniami

i

dyrekcją

Szkoły

Podstawowej nr 12, Dyrektorem Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie. Ukraińscy
partnerzy Powiatu uczestniczyli także w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Czerniejewo
oraz brali udział w Festynie Archeologicznym w Biskupinie.
Beneficjentami przedsięwzięcia była młodzież ponadgimnazjalna, będąca mieszkańcami
samorządów członkowskich oraz

ich ukraińskich partnerów.

W

ramach projektu

przeszkolono łącznie 42 osoby. Głównymi celami organizacji szkolenia oraz wizyt
studyjnych było: uczestnictwo młodzieży z Ukrainy w życiu społecznym, kulturowym
i politycznym, pogłębienie wiedzy o demokracji na podstawie pozytywnych doświadczeń,
nabytych przez Polaków w drodze dokonanych reform (w tym także administracyjnych),
łamanie barier językowych oraz integracja młodzieży z Polski i Ukrainy. Kwota
dofinansowania projektu z MEN wyniosła 34.000,00 zł.

II 5. Wyjazdowe Posiedzenia Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska –
Ukraina oraz wizyta delegacji z miasta Browary w Powiecie Gnieźnieńskim.
Z inicjatywy Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka w dniach 21–23 września br.
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, dyskutowano na temat roli Ukrainy w Unii
Europejskiej oraz polityki wizowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Określono także potencjalne
możliwości uzyskania zewnętrznych środków finansowych na zadania realizowane przez
Konwent. Wśród przybyłych na pierwsze wyjazdowe Posiedzenie KWSPU gości obecni byli
między innymi: Członkowie Zarządu Konwentu wraz z Prezesem Zarządu - Starostą
Drawskim - Stanisławem Cybulą, I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Oleksandr Borysenko, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, Konsul
Honorowy Ukrainy w Poznaniu Witold Horowski, Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby
Gospodarczej Jacek Piechota, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionej z powiatem
jednostki samorządu terytorialnego z Ukrainy - deputowani Rady Miasta Browary oraz
Obwodu Kijowskiego: Mykola Zahumennyi i Tetiana Zahumenna.
W trakcie spotkania omówiono również rezultaty realizowanego przez Konwent projektu
pn. „Polsko - ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji
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w środowisku lokalnym”, którego uczestnicy, w tym przypadku z partnerskiego Rejonu
Humańskiego, gościli w Powiecie Gnieźnieńskim w dniach 11-16 września.
Na zakończenie spotkania w Gnieźnie, zaproszeni goście zostali przyjęci na audiencji
u Prymasa Polski Abp Józefa Kowalczyka, gdzie na ręce Prymasa złożono okolicznościowe
podziękowania za wsparcie Konwentu w dążeniu do powołania do życia polsko-ukraińskiej
współpracy młodzieży.
Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (dawniej Konwent Gmin i Powiatów
Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy) z siedzibą
w Szczecinie, został powołany do życia decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie dnia
12 stycznia 2011 roku.
Obecny skład Zarządu Konwentu tworzą:
Prezes Zarządu Konwentu - Stanisław Cybula (Starosta Drawski),
Wiceprezes Zarządu - Edmund Stachowicz (Prezydent Miasta Starogard Gdański),
Wiceprezes Zarządu - Piotr Krzystek (Prezydent Miasta Szczecin),
Wiceprezes Zarządu - Robert Choma (Prezydent Miasta Przemyśl),
Sekretarz Zarządu – Krzysztof Frankenstein (Burmistrz Sławna),
Skarbnik Zarządu – Tomasz Hynda (Starosta Białogardzki),
Członkowie Zarządu - Adam Fedorowicz (Burmistrz Gminy Chojna),
Andrzej Kaszubski (Wójt Gminy Kobylanka),
Andrzej Krzysztofiak (Burmistrz Kwidzyna),
Dariusz Pilak – (Starosta Gnieźnieński).
Statut Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego raportu.

II 6. Rowerem po Ukrainie- projekt realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do
31.03.2013 r. w m. Nadvirna i okręgu Nadvirnianskim.
Projekt sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Przemiany w Regionie” – RITA, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji,
którego beneficjentem jest Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie
zakładał przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej dzięki której, została
utworzona lokalna koalicja na rzecz infrastruktury rowerowej, opracowana „Koncepcja
szlaków rowerowych w regionie Nadvirna” oraz zostały wytyczone aktualne mapy - ślady
GPS o długości 180 km. Docelowo dzięki projektowi ma także zawiązać się współpraca
międzynarodowa pomiędzy miastami, pozwalająca na dzielenie się dobrymi praktykami
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np. dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia rajdów rowerowych. Realizacja projektu
przyczynić się ma do osiągnięcia założonego celu jakim jest promocja ruchu rowerowego
na Ukrainie poprzez wymianę doświadczeń i pokazanie możliwości wykorzystania roweru
jako doskonałego środka komunikacji miejskiej. Działania realizowane w projekcie
podzielono na siedem etapów obejmujących zarządzanie i obsługę, rekrutację uczestników
i promocję projektu, wizyty studyjne oraz działania mające na celu wytyczenie
i oznakowania tras, wykonanie odznak „Przyjazny rowerzyście”, zakup stojaków na rowery
oraz zorganizowanie wystaw fotograficznych w Polsce i na Ukrainie.
W dniach 17-26 lipca 2012 r. odbyła się wizyta studyjna na Ukrainie w ramach której
ośmioosobowa polska delegacja z dwoma przedstawicielami Powiatu Gnieźnieńskiego
w składzie miała możliwość zapoznania się z lokalnymi warunkami geograficznymi
i terenowymi, a także prawnymi uwarunkowaniami odnoszącymi się do wytyczania tras
i szlaków rowerowych w mieście Nadvirna.
Przewidziana w projekcie rewizyta w Polsce miała miejsce w dniach 22–26 września.
W programie wizyty, poza przejazdem rowerami po Powiecie Gnieźnieńskim, przewidziano
szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych na projekty związane z rozbudową
infrastruktury rowerowej. Ukraińskim partnerom przedstawiono także „Koncepcję Szlaków
Rowerowych Powiatu Gnieźnieńskiego”.

II 7. Ukraińscy strażacy w Gnieźnie.
W sobotę, 5 maja 2012 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
gościła na uroczystych obchodach z okazji XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz
Powiatowego Dnia Strażaka 7 przedstawicieli służb mundurowych z Ukrainy. Celem
przybycia do powiatu gnieźnieńskiego delegacji zza wschodniej granicy, było uczestnictwo
w obchodach z okazji XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Dnia Strażaka
oraz omówienie przygotowań do odbywającego się w Polsce EURO 2012.

Opracowanie:
Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
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Załączniki
Załącznik nr 1
Statut Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, zwane
Konwentem.
2. Konwent jest zrzeszeniem polskich jednostek samorządowych, które podpisały umowę
o współpracy z samorządami Republiki Ukrainy.
3. Konwent działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
4. Konwent, dla celów współpracy z organizacjami zagranicznymi, może posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5. Konwent posiada osobowość prawną.
§2
1.

Terenem działania Konwentu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Konwent może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3

Siedzibą Konwentu jest Szczecin.
§4
Konwent jest zawiązany na czas nieokreślony.
§5
1.

Konwent może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami, o takich samych lub podobnych celach.

2.

Konwent może łączyć się w z innymi organizacjami w ramach związków stowarzyszeń
oraz zawierać wszelkiego rodzaju porozumienia o współdziałaniu.
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§6
1.

Działalność Konwentu opiera się na społecznej pracy członków.

2.

Do prowadzenia konkretnych spraw Zarząd Konwentu powołuje Biuro Konwentu,

3.

Biurem Konwentu kieruje Dyrektor.

4.

Dyrektor jest zatrudniany przez Przewodniczącego Zarządu Konwentu.

5.

W celu wykonywania niektórych zadań Konwent może zawierać umowy cywilno prawne z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I ŚRODKI ICH REALIZACJI
§7
Cele Konwentu:
1.

Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz współpracy i realizacji wspólnych
interesów członków Konwentu.

2.

Inicjowanie i realizacja na obszarach jednostek samorządu terytorialnego – członków
Konwentu projektów służących współpracy z samorządami Republiki Ukrainy.

3.

Informowanie opinii publicznej o idei i praktyce współpracy polskich i ukraińskich
jednostek samorządu terytorialnego.

4.

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł dla realizacji idei
współpracy.
§8

Statutowe cele Konwent realizuje poprzez:
1.

Informowanie o roli samorządów w zakresie ustawowo określonych ich zadań własnych.

2.

Informowanie i zapraszanie do udziału w inicjatywach z zakresu współpracy
międzynarodowej, w szczególności wspieranych przez Unię Europejską.

3.

Stworzenie możliwości wzajemnego odbywania staży, praktyk i wizyt studyjnych na
zasadach obustronnej współpracy i osiągania wzajemnych korzyści.

4.

Organizowanie szkoleń, zebrań, zjazdów, seminariów oraz działalność wydawniczą.

5.

Wymianę doświadczeń i poglądów członków związanych ze współpracą z samorządami
Republiki Ukrainy.

6.

Prowadzenie strony internetowej.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KONWENTU
§9
1.

Członkiem Konwentu może zostać:
a) jednostka samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, która planuje lub już
podpisała umowę o współpracy z jednostką samorządu terytorialnego Republiki
Ukrainy.
b) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wyłącznie, jako członek
wspierający.

2. Konwent posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
1.

Członkiem Zwyczajnym Konwentu mogą być jednostki samorządu terytorialnego
Rzeczypospolitej Polskiej, która:
a) złoży w Zarządzie Konwentu deklarację członkowską na piśmie,
b) zostanie przyjęta w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu Konwentu.

2.

Członkiem wspierającym Konwent może zostać osoba fizyczna, osoba prawna inna niż
określona w ust.1 oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów statutowych Konwentu, która:
a) złoży w Zarządzie Konwentu deklarację członkowską na piśmie,
b) zostanie przyjęta w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu Konwentu.

3. Członkiem honorowym Konwentu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia, co do której:
a) co najmniej 10 członków Konwentu złożyło wniosek o przyznanie tytułu członka
honorowego,
b) Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków,
c) Osoba ta wyraziła zgodę.
§ 11
1.

Członkom zwyczajnym Konwentu przysługują:
a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Konwentu,
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b) prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo składania wniosków we wszystkich sprawach Konwentu,
d) prawo korzystania z zasobów, które Konwent stawia do dyspozycji członków,
e) prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Konwent,
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Konwentu,
b) terminowego opłacania składek członkowskich,
c) popierania i czynnego realizowania celów Konwentu,
d) dbania o dobre imię Konwentu.
3. Ilość głosów przysługujących poszczególnym członkom na Walnym Zebraniu Członków
ustala się w zależności od liczby osób zamieszkujących na obszarze działania jednostki
samorządu terytorialnego, będącej członkiem Konwentu (określonej na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego na koniec czerwca poprzedniego roku kalendarzowego),
wg następującego parytetu:
1) województwa o liczbie mieszkańców do 2 mln
2) województwa o liczbie mieszkańców powyżej 2 mln

5 głosów
5 głosów + 1 głos za każdy

dodatkowy rozpoczęty 1 mln mieszkańców
3) powiaty o liczbie mieszkańców powyżej 70 tys.

3 głosy,

4) powiaty o liczbie mieszkańców do 70 tys.

2 głosy,

5) gminy miejskie o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.

4 głosy,

6) gminy miejskie o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys. 3 głosy,
7) gminy miejskie i miejsko-wiejskie
o liczbie mieszkańców od 5 tys. do 50 tys.

2 głosy,

8) gminy wiejskie bez względu na liczbę mieszkańców,
gminy miejskie i miejsko-wiejskie do 5 tys. mieszkańców

1 głos,

przy czym gminy miejskie na prawach powiatu traktowane są jak gminy miejskie.
4. Wysokość składek członkowskich ustala się w zależności od ilości głosów przysługujących
poszczególnym członkom na Walnym Zebraniu Członków.
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§ 12
1.

Członkom wspierającym i honorowym przysługują:
a) prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
b) prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Konwent.

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a) wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Konwentu,
b) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Konwentu.
3.

Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek
członkowskich.

4.

Zasady współpracy z członkami wspierającymi może określać umowa.

5.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego.
§ 13

1. Członkostwo w Konwencie ustaje w razie:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Konwentu,
b) wykluczenia przez Zarząd Konwentu na podstawie pojętej uchwały:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Konwentu,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Konwentu,
- z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,
- na pisemny wniosek trzech członków Konwentu
c) utraty przez osobę fizyczną praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku
sądu,
d) śmierci członka bądź likwidacji osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
1. Władzami Konwentu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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2. Kadencja wszystkich władz Konwentu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków
może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu,
którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
§ 15
1. Uchwały wszystkich władz Konwentu zapadają zwykłą większością głosów, gdy wszyscy
członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość. Uchwały podjęte
w ten sposób należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie najpóźniej na pierwszym,
mającym miejsce po podjęciu uchwały, posiedzeniu.
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Konwentu.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku
kalendarzowym, nie później niż do końca marca każdego roku kalendarzowego.
3. Zarząd zobowiązany jest również zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Konwentu. Wniosek powinien
zawierać porządek obrad.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 2 lub
w trybie określonym w ust. 3, w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku,
prawo zwołania Walnego Zebrania członków przysługuje każdemu z członków Komisji
Rewizyjnej. W przypadku zwołania Walnego Zebrania Członków przez członka Komisji
Rewizyjnej postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
5. Zarząd powiadamia członków Konwentu o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zebrania Członków, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
6. Na Walnym Zebraniu Członków mogą być obecni goście, zaproszeni przez Zarząd lub
Komisję Rewizyjną.
7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)

z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

20

Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego – rok 2012

§ 17
1. Uchwały Walnego zebrania w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia
wymagają większości 2/3 głosów członków Konwentu.
2. Uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wymagają
bezwzględnej większości głosów członków Konwentu.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Konwentu,

2.

uchwalania zmian statutu,

3.

wybór i odwoływanie wszystkich władz Konwentu,

4.

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6.

uchwalanie budżetu,

7.

uchwalanie wysokości i terminu zapłaty składek członkowskich oraz
wszystkich innych świadczeń na rzecz Konwentu,

8.

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9.

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Konwentu
lub jego władze,

10.

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Konwentu i przeznaczeniu jego
majątku,

12.

podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Konwentu.
§ 19

1. Organami pomocniczymi Walnego Zebrania są stałe i doraźne komisje problemowe.
2. Stałymi komisjami problemowymi są:
1) komisja ds. współpracy młodzieży,
2) komisja ds. kultury,
3) komisja ds. wymiany doświadczeń samorządowych,
4) komisja ds. współpracy organizacji pozarządowych,
5) komisja ds. współpracy gospodarczej.
3. Cele i zadania oraz tryb działania komisji określa Zarząd w drodze uchwały.
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§ 20
1. Zarząd składa się z 5 do 12 osób w tym z Prezesa, od 1 do 4 Wiceprezesów, Skarbnika
i Sekretarza. Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybiera Zarząd spośród
swoich członków.
2. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłosić jednego kandydata na członka zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Konwentu,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Konwentu,
6.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań
majątkowych na zasadach określonych w § 22 ust. 3.niniejszego statusu,

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. przyjmowanie i wykluczanie członków konwentu.
§ 22
1. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Konwent na zewnątrz.
2. Oświadczenia kierowane do Konwentu, tudzież doręczanie pism może być dokonywane
każdemu członkowi Zarządu.
3. Zaciąganie w imieniu Konwentu zobowiązań majątkowych wymaga współdziałania ze
sobą dwóch członków Zarządu, w tym każdorazowo Skarbnika.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Konwentu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 10 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz
Sekretarza. Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna
spośród swoich członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
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§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

kontrolowanie działalności Zarządu,

2.

składanie sprawozdań i wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3.

prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu,

4.

składanie wniosków o absolutorium dla władz Konwentu,

5.

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 25

Majątek Konwentu powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. z dotacji i ofiarności publicznej.
§ 26
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Konwentu.
2. Konwent prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Konwentu podejmuje
Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Konwent rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Konwentu Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji, osoby likwidatorów oraz przeznaczenie majątku Konwentu.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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Załącznik nr 2
Wykaz wszystkich partnerów zagranicznych Powiatu Gnieźnieńskiego
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