UCHWAŁA NR XXXV/253/13
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie:nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie wadowickim,
a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Uznaje się za celowe nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie
wadowickim, a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim, zwanymi dalej Gminami.
§ 2.
Partnerska współpraca nawiązana pomiędzy Gminami opierać się będzie na wzajemnych kontaktach przy
obustronnym dążeniu do jak najlepszego poznania się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy Mieszkańcami
Gmin, w tym szczególnie do:
1) wzajemnych
informacji
w dziedzinach
będących
przedmiotem
zainteresowania
w tym m.in. w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, zdrowia i gospodarki komunalnej,

Gmin,

2) ułatwienia kontaktów między społecznościami lokalnymi,
3) wymiany doświadczeń w pracy urzędów administracji samorządowej,
4) stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych,
5) wzajemnej wymiany grup dzieci i młodzieży,
6) udzielania w uzasadnionych sytuacjach wzajemnej wszechstronnej pomocy w zakresie dopuszczonym
przepisami prawa.
§ 3.
Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice do podpisania
w imieniu Gminy Spytkowice porozumienia o treści określonej w załączniku do Uchwały.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/253/13
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 9 października 2013 r.
POROZUMIENIE
w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie wadowickim,
a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim
zawarte w dniu 9 października 2013 roku w Spytkowicach, powiat wadowicki pomiędzy:
Gminą SPYTKOWICE w powiecie wadowickim, z siedzibą w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12,
34 – 116 Spytkowice reprezentowaną przez:
1) Wójta Gminy – Pana Mariusza Krystiana,
2) Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Jerzego Piórowskiego,
a
Gminą SPYTKOWICE w powiecie nowotarskim, z siedzibą w Spytkowicach 26, 34-745 Spytkowice
reprezentowaną przez:
1) Wójta Gminy – Pana Franciszka Sidełko,
2) Przewodniczącego Rady Gminy – Panią Barbarę Dziur,
zwanymi dalej „Gminami”.
§ 1.
1. Gminy podejmują partnerską współpracę, która opierać się będzie na wzajemnych kontaktach na rzecz
rozwoju społeczności lokalnych obu Gmin, przy obustronnym dążeniu do jak najlepszego poznania się, wymiany
poglądów i informacji pomiędzy Mieszkańcami Gmin, w tym szczególnie do:
1) wzajemnych informacji w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Gmin, w tym m.in.
w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, zdrowia i gospodarki komunalnej,
2) ułatwienia kontaktów między społecznościami lokalnymi,
3) wymiany doświadczeń w pracy urzędów administracji samorządowej,
4) stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych,
5) wzajemnej wymiany grup dzieci i młodzieży,
6) udzielania w uzasadnionych sytuacjach wzajemnej wszechstronnej pomocy w zakresie dopuszczonym
przepisami prawa.
2. W ramach porozumienia Gminy będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami
i podmiotami o podobnym charakterze działalności.
§ 2.
1. Porozumienie nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych pomiędzy Gminami.
2. Wszelkie działania związane ze wspólnymi wydatkami wymagają odrębnych umów i uzgodnień zawartych
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 3.
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
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§ 4.
Porozumienie może być rozwiązane przez każdą z Gmin z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 5.
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

GMINA SPYTKOWICE
pow. nowotarski

GMINA SPYTKOWICE
pow. wadowicki

WÓJT GMINY

WÓJT GMINY

mgr Franciszek Sidełko

mgr Mariusz Krystian

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Barbara Dziur

mgr inż. Jerzy Piórowski

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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