UCHWAŁA NR XLVIII/400/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Vallecorsa
w Republice Włoskiej i Gminą Acuto w Republice Włoskiej
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 12a oraz art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Miejską Bolesławiec porozumienia o współpracy
trójstronnej z Gminą Vallecorsa i Gminą Acuto w Republice Włoskiej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bolesławiec do podpisania porozumienia o współpracy
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/400/2014
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 lutego 2014 r.

Porozumienie o współpracy
W roku 2014 dnia 4 marca w siedzibie Gminy Acuto my burmistrzowie: Michele Antoniani Burmistrz
Gminy Vallecorsa w Republice Włoskiej, Augosto Agostini Burmistrz Gminy Acuto w Republice Włoskiej
oraz Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec w Rzeczpospolitej Polskiej, wybrani w wolnych
wyborach w wyniku głosowania naszych współmieszkańców:
biorąc pod uwagę fakt , że nasze Gminy łączy szczególna więź w osobie Marii De Mattias,
kanonizowanej dnia 18 maja 2003 roku, świętej, która urodziła się w Vallecorsa dnia 4 lutego 1805 roku,
w 1834 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Najświętszej Krwi Chrystusa w Acuto
i ustanowiona została patronką miasta Bolesławiec w dniu 18 maja 2008 roku;
przekonani, że odpowiadamy na oczekiwania i rzeczywiste potrzeby społeczności, z którymi często
współpracujemy; staramy się te oczekiwania i potrzeby należycie rozumieć i odpowiedzialnie
realizować;
świadomi tego, że historia naszych Gmin oraz lokalna autonomia są kolebką cywilizacji europejskiej,
których wolność była zdobywana i broniona kosztem ogromnych poświęceń oraz długotrwałych wysiłków,
oraz tego, że społeczność europejska odczuwa współcześnie ten trwały i istotny podział polityczny,
obecność własnego, zwierzchniego państwa narodowego, ran otrzymanych podczas krwawych,
europejskich wojen, które to bezustannie nastawiały naszą ludność przeciwko sobie, gdzie wciąż trwają
oznaki nacjonalizmu i rasizmu;
świadomi faktu , że autonomia lokalna polega na dawaniu przestrzeni dla wolności w ramach władzy
centralnej, ale, która jednocześnie powinna wnosić istotny wkład, ponad granicami, we współzależności
panujące między różnymi poziomami demokracji (lokalnym, narodowym, europejskim), których celem jest
globalny, silny rozwój ekonomiczny i społeczny;
potwierdzamy , że wymiar europejski stał się dla nas nieodłącznym składnikiem życia indywidualnego
i społecznego, i że sama społeczność lokalna rozciąga własne interesy i inicjatywy ponad wszelkie
granice, w solidarności z jednostkami terytorialnymi w innych państwach;
biorąc pod uwagę fakt , że poszerzaniu znajomości i stosunkom międzyludzkim powinno towarzyszyć
także jednoczesne zaangażowanie we wspólne wznoszenie wspólnego domu europejskiego, ze stabilnymi
i demokratycznymi, ponadnarodowymi instytucjami politycznymi;
będąc przekonanymi o konieczności poszanowania zasady subsydiarności, a także wzrastającej
współzależności różnych społeczności narodowych oraz potrzeby międzynarodowego, globalnego ładu
demokratycznego, który jest zwiastunem prawdziwego pokoju;
w dniu dzisiejszym podejmujemy uroczyste zobowiązanie:
do inicjowania i podtrzymywania stałych stosunków, nie tylko między naszymi administracjami, lecz
także przede wszystkim między naszymi społecznościami, w celu zapewnienia lepszego, wspólnego
zrozumienia, skutecznej współpracy, żywego poczucia wspólnej już przyszłości, a więc do wzajemnego
wspierania się w zakresie stawiania czoła problemom administracyjnym, ekonomicznym, społecznym,
kulturalnym, poprzez rozwijanie solidarności i udział tych wszystkich osób, które mieszkają i pracują
w naszych wspólnotach;
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do promowania, poprzez wymianę własnych doświadczeń i pomysłów oraz ścisłą współpracę, istotnych
i uniwersalnych wartości pokoju, wolności, demokracji, równości, solidarności, poszanowania
nienaruszalnych praw człowieka, jak również pluralizmu kulturalnego i religijnego oraz nieodłącznej
potrzeby państwa prawa;
do połączenia naszych wysiłków z pełnym wykorzystaniem wszelkich środków, mając na celu
osiągnięcie sukcesu tego przedsięwzięcia, w rozumieniu Ojców Założycieli Wspólnot Europejskich.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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Uzasadnienie
Postać św. Marii de Mattias łączy Miasto Bolesławiec z włoskimi gminami Vallecorsa i Acuto.
Patronka Bolesławca urodziła się w Vallecorsa i tam spędziła pierwsze lata swojego życia, po czym
przeniosła się do Acuto gdzie założyła Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. W Acuto
funkcjonuje Dom Macierzysty Zgromadzenia.
Mieszkańcy Bolesławca inspirowani przez siostry Adoratorki Krwi Chrystusa licznie
uczestniczyli w uroczystościach kanonizacji św. Marii de Mattias. Na czele delegacji stał Prezydent
Miasta Bolesławiec Piotr Roman, który miał zaszczyt zaprezentować postać Marii de Mattias
w obecności Jana Pawła II i tłumów wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra w dniu 18 maja 2003
roku. Pięć lat później św. Maria de Mattias ogłoszona została patronką miasta Bolesławiec w dniu 18
maja 2008 r. Oddając miasto pod patronat św. Marii De Mattias władze miasta wyraziły nadzieję, że
święta patronka jako wzór oddania w służbie ludziom, poprzez działalność kaznodziejską oraz
edukacyjną, krzewiącą ideę miłosierdzia, pokoju i jedności między ludźmi będzie wypraszać potrzebne
łaski dla mieszkańców Bolesławca, a działalność sióstr ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa,
oparta na tezach głoszonych przez św. Marię De Mattias, przyczyni się do rozwoju duchowego
społeczności lokalnej, jej uwrażliwienia na los drugiego człowieka.
W sierpniu 2010 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Bolesławiec
i Gminą Vallecorsa. Rozwijająca się pomyślnie współpraca obu miast skłoniła władze Acuto do złożenia
propozycji zawiązania trójstronnej partnerskiej współpracy miast, które łączy św. Maria de Mattias.
Propozycja trójstronnego partnerstwa została zaakceptowana przez władze Vallecorsa, które wyraziły
przekonanie, że zwiększy to potencjał współpracy i umożliwi połączenie wspólnych wysiłków na rzecz
rozwijania kontaktów społeczności trzech miast i wspólnego uczestnictwa w budowaniu Europy
zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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