PROJEKT
UCHWALA NR XXIX/ 207 /2013
Rady Gminy Popielow
z dnia 29 sierpnia 2013.

w sprawie wspotpracy partnerskiej z Gmina. Krakovany w Republice Czeskiej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Popielow uchwala, co naste.puje:

§1.
Postanawia sie. nawiazac wspotpracy partnerska^ pomi^dzy Gmina^ Popielow
Krakovany w Republice Czeskiej.

a Gmina^

§2.
Celem wspotpracy partnerskiej jest urzeczywistnienie idei Zjednoczonej Europy oraz integracji
jej mieszkancow, a takze rozwijanie przyjacielskich stosunkow pomi^dzy Gmina^ Popielow oraz
Gmina_ Krakovany w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania kultur obydwu narodow.

§3.
Do zawarcia umowy partnerskiej upowaznia si§ Wojta Gminy Popielow

§4.
Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy.

§5.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

iaclca

Opracowata: Sekretarz Gminy
Uzasadnienie: Dotychczasowa wspotpraca miedzy Samorzadami Gminy Krakovany oraz Gminy
Popielow swiadczy o duzym zaangazowaniu przedstawicieli tych spotecznosci w
budowaniu wzajemnych kontaktow. Od 2009 roku odbywaja, sie. wspolne
spotkania, a takze doszto do realizacji wspolnych projektow edukacyjnych dla
dzieci. Nawiazana zostata takze wspotpraca pomi^dzy jednostkami ochotniczych
strazy pozarnych. Podpisanie umowy o wspotpracy partnerskiej pozwolitoby na
stworzenie trwatych fundamentow do rozwijania dalszej wspotpracy.

Umowa o wspotpracy partnerskiej
pomi$dzy
Gmina. Krakovany -Republika Czeska
reprezentowana^ przez Starost? Josefa Polaka
i

Gmiriei Popielow -Rzeczpospolita Polska
reprezentowana^ przez Wojta Gminy Dionizego Duszyhskiego
dale] zwanymi Partnerami
PREAMBULA
W celu urzeczywistnienia idei Zjednoczonej Europy oraz integracji jej mieszkancow, a takze rozwijania
przyjacielskich stosunkow pomiedzy Gmina^ Krakovany oraz Gmina^ Popielow w duchu wzajemnego
zrozumienia i poszanowania kultur obydwu narodow podejmuje si§ wspolprac^ partnerska^.

§1
Partnerzy zobowia^zuja^ si^ wspierac kontakty oraz nawia^zywac i utrwalac przyjacielskie wi^zi pomiedzy
mieszkahcami obu gmin oraz rozwijac wszechstronna^wspotprac§, w szczegolnosci
1)
2)
3)
4)

systematycznej wymianie informacji i doswiadczeh w roznych dziedzinach dziatalnosci;
organizacji spotkah, seminariow i szkoleh;
realizacji wspolnych programow i projektow;
wspieraniu inicjatyw i organizowaniu bezposrednich kontaktow, spotkah i wymiany roznych grup
spoteczno-zawodowych i organizacji pozarza^dowych
§2

Umow§ o wspolpracy partnerskiej zawiera si§ na czas nieokreslony.
§3
Umowa o wspolpracy partnerskiej sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach - jeden
wj^zyku polskim -jeden wj^zyku czeskim. Obydwa teksty posiadaja,prawa oryginalu. Umowa partnerska
wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Za Gmin^ Krakovany
Josef Polak
Starosta

