UCHWAŁA NR XXVII/498/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2012 r.
w sprawie wystąpienia Województwa Wielkopolskiego ze Zgromadzenia
Regionów Europy (Assembly of European Regions)
Na podstawie art. 18 pkt. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek
samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009 ze zm.), Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1
Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża wolę wystąpienia Województwa
Wielkopolskiego ze Zgromadzenia Regionów Europy (Assembly of European
Regions).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Uchwałę przekazuje się:
1) wojewodzie właściwemu terytorialnie,
2) ministrowi właściwemu do spraw administracji,
3) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego
4) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Wielkopolska przystąpiła do Zgromadzenia Regionów Europy (ARE) w 2001 roku.
Był to okres intensywnych przygotowań do wstąpienia do UE. Członkostwo w sieci
dawało wówczas wiele możliwości czerpania z doświadczeń „starych” regionów UE
w dostosowaniu się do przyszłych obowiązków wynikających z wdrażania
programów UE, a także zdobywania wiedzy z zakresu funkcjonowania współpracy
sieciowej. Na tym etapie udział w Zgromadzeniu był wielce korzystną formą
zdobywania nowych doświadczeń.
W trakcie swego członkostwa w sieci Wielkopolska była gospodarzem dwóch
ważnych spotkań w ramach ARE: Zgromadzenia Ogólnego, w 2003 roku oraz Biura,
w 2005 r. Ponadto, od 2006 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni
funkcję członka Biura Zgromadzenia. Dotychczas Województwo Wielkopolskie
najaktywniej uczestniczyło w pracach komitetów tematycznych działających
w obszarze zdrowie publiczne, turystyka, rolnictwo oraz rozwój regionalny.
Obecnie formuła zasadności członkostwa Województwa Wielkopolskiego w ARE
wyczerpała się. Członkostwo Polski w UE oraz udział Województwa w innych
sieciach tematycznych o zerowej lub niewielkiej składce członkowskiej, dał
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nieoperatywnej sieci ARE. Od wstąpienia naszego regionu do UE wiedza naszych
jednostek o dostępnych programach i formach współpracy międzyregionalnej
w ramach UE poszerzyła się, przez co poszczególne departamenty i jednostki
UMWW stały się samodzielne w poszukiwaniu oraz nawiązywaniu form
współpracy sieciowej (networking), jaką dotychczas oferował nam ARE. Nowe
kontakty nawiązywane są w oparciu o szybko zmieniające się „potrzeby”
zdobywania doświadczeń z konkretnych dziedzin.
Utracenie przez ARE w 2011 i 2012r. płynności finansowej wskutek niepłacenia
składek członkowskich przez prawie 25% członków, brak woli uporządkowania
problematyki algorytmu naliczania składek członkowskich (pomimo wniosku
Wielkopolski i innych regionów), nieprzedstawienie nowej wizji rozwoju ARE na
posiedzeniu plenarnym w Strasburgu w październiku 2012 r. (pomimo obietnicy
złożonej regionom członkowskim) oraz zapowiedź nowych zasad członkostwa
w ARE (umowy prawne poddawane rozstrzygnięciom sądu w Calmar) oraz
podpisywanie umów finansowych z sektorem prywatnych przedsiębiorstw
i korporacji międzynarodowych (co zagraża suwerenności ARE oraz poddaje pod
wątpliwość przejrzystość i bezstronność działań) – powodują, iż dalsze uczestnictwo
Województwa Wielkopolskiego w tak działającym Zgromadzeniu Regionów Europy
wydaje się być bezzasadne.

