UCHWA A NR 212/16
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 27 pa dziernika 2016 r.
w sprawie podj*cia wspó-pracy i wyra/enia zgody na zawarcie porozumienia o
wspó-pracy z miejscowo3ci4 Marianówka w obwodzie /ytomierskim na Ukrainie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2016, poz. 446) Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast)puje:
§1
Popieraj c dzia-ania Wójta Gminy Opatówek, maj ce na celu nawi zanie wspó-pracy ze
spo-eczno/ciami innych pa0stw, podejmuje si) wspó-prac) i wyra1a zgod) na zawarcie
porozumienia o wspó-pracy z miejscowo/ci Marianówka w obwodzie 1ytomierskim na
Ukrainie.
§2
Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1 stanowi za- cznik do uchwa-y.
§3
Wykonanie uchwa-y powierza si) Wójtowi Gminy Opatówek.
§4
Uchwa-a wchodzi w 1ycie z dniem podj)cia.

UZASADNIENIE
do Uchwa-y Nr 212/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 27 pa dziernika 2016 r.
w sprawie podj*cia wspó-pracy i wyra/enia zgody na zawarcie porozumienia o
wspó-pracy z miejscowo3ci4 Marianówka w obwodzie /ytomierskim na Ukrainie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2016, poz. 446) do wy- cznej w-a/ciwo/ci rady gminy nale1y podejmowanie
uchwa- w sprawach wspó-pracy ze spo-eczno/ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa0stw.
Zawarcie porozumienia o wspó-pracy z miejscowo/ci

Marianówka w obwodzie

1ytomierskim na Ukrainie z pewno/ci przyczyni si) do promocji Gminy Opatówek na tle
europejskim. Wspó-dzia-anie gmin obejmowa6 b)dzie zagadnienia zwi zane z kultur ,
o/wiat , kontaktami m-odzie1owymi, opiek spo-eczn i zdrowotn , rolnictwem, ma-ymi i
/rednimi przedsi)biorstwami i innymi dziedzinami uznanymi przez obie strony za wzajemnie
interesuj ce.
W zwi zku z powy1szym podj)cie niniejszej uchwa-y jest w pe-ni uzasadnione.

Za-4cznik do Uchwa-y Nr 212/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 27 pa dziernika 2016 r.

Projekt
Porozumienie o wspó-pracy
zawarte dnia..............................., w ........................... pomi)dzy:
Gmin Opatówek, pl. Wolno/ci 14, 62-860 Opatówek, reprezentowan przez:
Wójta Gminy Opatówek Sebastiana Ward*ckiego
a
miejscowo/ci Marianówka, Romanìvs:ka str. 16, 12725 Marianówka, reprezentowan przez:
Przewodnicz4cego Rady Marianówka Aleksandra Dobrowolskiego,
zwanymi w dalszej cz)/ci Stronami Porozumienia
PREAMBU@A
W celu urzeczywistnienia idei integracji europejskiej, uznaj c znaczenie kontaktów
mi)dzynarodowych, d 1 c do zapewnienia warunków sprzyjaj cych dynamicznemu i
harmonijnemu rozwojowi w celu pog-)bienia wzajemnej wspó-pracy, przekonani o
konieczno/ci zacie/niania i rozwijania przyjacielskich stosunków w duchu wzajemnego
zrozumienia i poszanowania kultur obydwu narodów, Strony Porozumienia uzgadniaj co
nast)puje:
§1
Celem porozumienia jest wspieranie kontaktów mi)dzyludzkich i spo-ecznych oraz
nawi zywanie i utrwalanie przyjacielskich wi)zi pomi)dzy mieszka0cami obu samorz dów
oraz rozwijanie wszechstronnej wspó-pracy pomi)dzy samorz dami, w szczególno/ci w
zakresie:
1) wzajemnego poznawania kultury, tradycji i historii narodowych;
2) wzmacniania relacji gospodarczych i kulturowych;
3) budowania relacji mi)dzy instytucjami edukacyjnymi i naukowymi;
4) wymiany wiedzy i do/wiadcze0 w zakresie zarz dzania samorz dem;
§2
Realizacja wspó-pracy, o której mowa w §1, odbywa6 si) b)dzie przez:
1) wymian) informacji i do/wiadcze0 w ró1nych dziedzinach dzia-alno/ci;
2) realizacj) wspólnych programów i projektów;
3) wspieranie i organizowanie bezpo/rednich kontaktów i spotka0;
4) inn dzia-alno/6 która wspiera-aby wspó-prac) mi)dzy Opatówkiem a Marianówk .
§3
Przed przyst pieniem do realizacji wspólnych przedsi)wzi)6 obie Strony Porozumienia
zobowi zuj si) uregulowa6 kwestie finansowe w odr)bnym porozumieniu.

§4
Porozumienie zawiera si) na czas nieokre/lony.
§5
Wspó-praca odbywa6 si) b)dzie zgodnie z ustawodawstwem wewn)trznym ka1dej ze Stron
Porozumienia.
§6
Kwestie sporne zwi zane z interpretacj i stosowaniem postanowie0 niniejszego
Porozumienia b)d rozstrzygane w drodze wzajemnych konsultacji i rozmów Stron
Porozumienia.
§7
1. Zmiana tre/ci Porozumienia wymaga pisemnej zgody obu Stron Porozumienia.
2. Odst pienie od Porozumienia mo1e nast pi6 przez ka1d ze stron Porozumienia, na
podstawie pisemnego o/wiadczenia z-o1onego drugiej Stronie Porozumienia.
3. Zmiana Porozumienia lub odst pienie od Porozumienia nie ma wp-ywu na rozwój i
uko0czenie ju1 podj)tych inicjatyw.
§8
1. Porozumienie zosta-o sporz dzone w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach, po
dwa w j)zyku polskim i ukrai0skim, przy czym oba teksty maj jednakow moc.
2. Porozumienie wchodzi w 1ycie z dniem podpisania, które nast pi po uzyskaniu
akceptacji wyra1onej przez w-a/ciwy organ i w formie przewidzianej prawem
wewn)trznym dla ka1dej ze Stron Porozumienia.
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