
-Projekt- 
Uchwała nr XXXVIII/     /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 
 
 

w sprawie:  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy partnerskiej z dnia 3 listopada  
2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim w Rzeczypospolitej 
Polskiej a Miastem Statutowym Ostrawa w Republice Czeskiej. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§1 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy partnerskiej z dnia  
3 listopada 2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim w Rzeczypospolitej 
Polskiej a Miastem Statutowym Ostrawa w Republice Czeskiej. 

 
§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu  
uchwały Nr XXXVIII/    /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
 z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na rozwiązane umowy partnerskiej z dnia 3 listopada  
2005 r., zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim w Rzeczypospolitej 
Polskiej a Miastem Statutowym Ostrawa w Republice Czeskiej. 

 

Umowa partnerska zawarta 3 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim  

w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Statutowym Ostrawa w Republice Czeskiej miała na celu 

dokonanie zbliżenia nie tylko na polu działań gospodarczych czy urzędowych, ale również miała 

stanowić dokument wspierający te wszystkie procesy, które służyłyby dobru mieszkańców po obu 

stronach granicy polsko- czeskiej. Od kilku lat panuje stan utrzymującego się status quo- współpraca 

nie jest prowadzona, mimo licznych prób podejmowanych przez stronę polską. Ostatnie i zarazem 

jedyne spotkanie merytoryczne przedstawicieli administracji obu jednostek od momentu podpisania 

umowy odbyło się 10 lutego 2006 r. w Wodzisławiu Śląskim. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 

Śląskim w kolejnych latach wielokrotnie wychodziło z inicjatywą podjęcia wspólnych działań- czy to 

poprzez propozycję realizacji i udziału we wspólnych projektach UE, inicjatywę związaną z pracami 

m.in. nad koncepcją Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej czy nawet zaproszenia do 

udziału w organizowanych przez stronę polską turniejach samorządowców w piłce nożnej oraz piłce 

siatkowej- prawie za każdym razem napotykając na brak zainteresowania i woli współpracy. Ostatnią 

inicjatywą, z którą wyszedł Starosta Powiatu Wodzisławskiego, było pismo wystosowane  

w październiku 2012 r. do Primatora Miasta Ostrawa, stanowiące zaproszenie do udziału w spotkaniu, 

które miało mieć na celu podjęcie wspólnej decyzji dotyczącej zasadności utrzymywania partnerstwa 

w obecnym kształcie lub przedyskutowania działań w zakresie aktualizacji zapisów zawartych  

w umowie z dnia 3 listopada 2005 r. i uzgodnienia nowych kierunków współpracy- strona czeska nie 

wykazała żadnego zainteresowania tą propozycją. 

         Mając na uwadze brak jakichkolwiek działań i zaangażowania dotyczących współpracy ze 

strony Miasta Statutowego Ostrawa, zasadne jest wypowiedzenie umowy o partnerstwie w oparciu  

o zapis § 5 ww. umowy „Umowa niniejsza zawierana jest na okres nieograniczony  

i wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Strony umowy mogą umowę niniejszą wypowiedzieć bez 

podania powodów na podstawie pisemnego wypowiedzenia, które wchodzi w życie z dniem 

doręczenia drugiej ze stron”, co będzie możliwe dzięki podjęciu przez Radę Powiatu niniejszej 

uchwały. 

 

       Naczelnik Wydziału 

             Strategii i Rozwoju Powiatu 

 

             /-/ mgr Donata Malińska 

 


