
UCHWAŁA XXVII/208/2017
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Skoroszyce, a Gminą Radziechowy-
Wieprz

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 w Skoroszycach uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża się wolę nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Radziechowy-Wieprz.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. 

Treść umowy o współpracy partnerskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/208/2017

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 3 marca 2017 r.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
Gminy Skoroszyce i Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 03 marca 2017 r. pomiędzy:

Gminą Skoroszyce z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Skoroszyce Barbarę Dybczak, a

Gminą Radziechowy-Wieprz z siedzibą Wieprz 700, 34-381 Radziechowy reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Radziechowy-Wieprz Macieja Mikę 

zwanych dalej Stronami, uzgadniają co następuje:

Preambuła 

Intencją Stron niniejszego Porozumienia jest współpraca regionalna, która stanowi nieodzowny czynnik 
kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnych. Porozumienie powstaje w celu 
utrwalenia i intensyfikacji kontaktów oraz generowania pozytywnych impulsów rozwoju kulturalnego 
i społecznego. Głównym celem Partnerstwa jest wzmacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców Gminy 
Skoroszyce i Gminy Radziechowy-Wieprz. 

§ 1. 

Strony porozumienia zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zintegrować mieszkańców obu 
regionów. Porozumienie określa zasady funkcjonowania współpracy między Stronami. 

§ 2. 

Strony zgodnie oświadczają, że będą długofalowo wspierać, rozwijać oraz tworzyć wspólne 
przedsięwzięcia służące integracji społeczności obu gmin oraz wpierać kulturę i dziedzictwo kulturalne obu 
regionów. 

§ 3. 

Dla osiągnięcia celów współpracy, Strony postanawiają:

1) rozwijać kontakty oraz wspierać kulturę i dziedzictwo kulturowe obu regionów,

2) tworzyć wspólne przedsięwzięcia służące integracji społeczności pochodzenia góralskiego,
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3) współpracować przy promocji regionów,

4) uczestniczyć w uroczystościach i wydarzeniach okolicznościowych,

5) organizować spotkania mające na celu promocję obu gmin i poznanie rodzimej kultury,

6) tworzyć wzajemną współpracę organizacji i stowarzyszeń oraz zespołów artystycznych,

7) stwarzać warunki do wzajemnego bliższego poznania się oraz wymiany poglądów i informacji między 
mieszkańcami obu gmin, zwłaszcza między przedstawicielami młodej generacji,

8) uzgadniać w drodze bezpośrednich kontaktów organizację wspólnych imprez cyklicznych oraz wydarzeń 
ważnych dla obu społeczności, służących szerokiej prezentacji życia kulturalnego i gospodarczego obu 
gmin.

§ 4. 

Strony zobowiązują się organizować spotkania delegacji samorządowych obu Stron, mające na celu 
dokonywanie ocen dotychczasowych kontaktów i planowanie wspólnych działań, realizowanych w ramach 
Porozumienia. 

§ 5. 

Porozumienie będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i kompetencjami każdej ze 
Stron. Wszelkie decyzje dotyczące realizacji Porozumienia podejmowane są w drodze consensusu.

§ 6. 

Kwestie sporne, wynikające z interpretacji i realizacji postanowień niniejszego Porozumienia będą 
rozstrzygane polubownie drogą wzajemnych rozmów i konsultacji.

§ 7. 

Porozumienie jest zawarte na okres 10 lat z możliwością wypowiedzenia w formie pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony na 3 miesiące przed planowaną data rozwiązania Porozumienia.

§ 8. 

Porozumienie podpisano w Skoroszycach dnia 03 marca 2017 r. w dwóch egzemplarzach.

§ 9. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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