
UCHWAŁA NR RG - XXVI / 313 / 17
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem i Gminą Płoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za celową wzajemną partnerską współpracę pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny 

a Miastem i Gminą Płoty.

2. Partnerska współpraca opierać się będzie na wzajemnych kontaktach przy obustronnym dążeniu do jak 

najlepszej wymiany poglądów i informacji.

§ 2. Upoważnić Wójta Gminy do podpisania w imieniu Gminy Sitkówka-Nowiny Porozumienia o treści 

określonej w Załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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Załącznik do Uchwały Nr RG - XXVI / 313 / 17

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 27 stycznia 2017 r.

POROZUMIENIE

w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem i Gminą Płoty

Zawarte w dniu …………………………  pomiędzy:

Gminą Sitkówka- Nowiny reprezentowaną przez:………………..

a

Miastem Gminą Płoty reprezentowaną przez ……………………,

zwanymi dalej Stronami.

Strony wyrażając wolę pogłębiania partnerskiej współpracy i kontaktów  obu Stron, zawierają 

Porozumienie o następującej treści.

§ 1. 1. Strony podejmują partnerską współpracę opierającą się na utrzymaniu wzajemnych kontaktów na 

rzecz rozwoju społeczności lokalnych obu Gmin, obejmującą w szczególności:

1) wzajemną informację w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Gmin, w tym w dziedzinie 

kultury, edukacji turystyki, zdrowia, gospodarki komunalnej, promocji, rozwoju gospodarczego, innowacji 

i inwestycji,

2) wymiany doświadczeń w pracy urzędów administracji samorządowej,

3) stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych,

4) wzajemnej wymiany grup dzieci i młodzieży,

5) wspierania działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gmin,

6) wspierania działalności organizacji pożytku publicznego z terenu gminy,

7) tworzenie możliwości współpracy i wzajemnych kontaktów stowarzyszeń lokalnych w tym ochotniczych 

straży pożarnych

8) rozwoju gospodarczego, innowacji i inwestycji,

9) upowszechnianie kultury, w tym udział orkiestr i zespołów ludowych w przeglądach, warsztatach i obozach 

muzycznych, tanecznych, udział w wystawach prezentacjach i plenerach.

10) propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizowanie wzajemnych 

imprez,

11) rozwijanie turystki, propagowanie np. wędkarstwa, kajakarstwa, agroturystyki,

12) uczestnictwa delegacji gmin w imprezach, jubileuszach organizowanych przez Strony,

13) promocji regionów poprzez zawiązanie współpracy pomiędzy lokalnymi mediami,

14) promocji na imprezach organizowanych przez Strony,

15) udzielania w uzasadnionych sytuacjach wzajemnej, wszechstronnej pomocy w zakresie dopuszczonym 

przepisami prawa.

2. W ramach Porozumienia Strony będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami 

i podmiotami o podobnym charakterze działalności.

3. Strony będą informować się wzajemnie o konkretnych działaniach i inicjatywach podejmowanych w celu 

urzeczywistnienia postanowień Porozumienia.

§ 2. 1. Porozumienie nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych pomiędzy Stronami.
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2. Wszelkie działania związane ze wspólnymi wydatkami wymagają odrębnych umów i uzgodnień 

zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Obie Strony ponoszą w swoim zakresie koszty związane z realizacją postanowień niniejszego 

Porozumienia, a w szczególności koszty podróży, planowania, itp.

§ 3. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

§ 4. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron bez zachowania okresu 

wypowiedzenia.

§ 5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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