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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016r. poz. 446) przekazuję projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy 

partnerskiej między Gminą Zdzieszowice a miastem Lipnik nad Bećvou wraz z uzasadnieniem.

sporz. 13.06.2016r.



Projekt
Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formaino-prawnym

z dnia 8 czerwca 2016 r. 
Zatwierdzony przez......

Ka i> ^ | raWNY

Elżbieta Mikitów-Pakura

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dn ia .....................2016 r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Zdzieszowice a miastem Lipnik nad Bećyou

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 
446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Lipnik nad Bećvou (Republika Czeska) w 
dziedzinie: wymiany kulturalnej, ochrony środowiska, turystyki, ochotniczych straży pożarnych, partnerstwa szkół 
oraz promocji regionów.

§ 2. 1. Zasady współpracy zostaną określone w odrębnej umowie.

2. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do 
podpisania w imieniu Gminy Zdzieszowice porozumienia o współpracy partnerskiej z miastem Lipnik nad Becvou.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Zdzieszowice a miastem

w Republice Czeskiej - Lipnik nad Bećvou

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016r. poz. 446) do właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze 

społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 

społeczności lokalnych i regionalnych.

Miasto Lipnik położone jest na Morawach nad rzeką Bećvou, w kraju ołomunieckim (odpowiednik 

województwa). Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 3 058 ha, a liczba jego 

mieszkańców 8 416 osób.

Gmina Zdzieszowice oraz miasto Lipnik wyrażają wolę nawiązania współpracy w następujących obszarach:

- wymiany kulturalnej,

- ochrony środowiska,

- turystyki,

- ochotniczych straży pożarnych,

- partnerstwa szkół,

- promocji regionów.

Podpisanie umowy partnerskiej przez przedstawicieli obu samorządów planowane jest w dniu 2$ czerwca 

2016r. podczas organizowanych Dni Zdzieszowic.
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