UCHWAŁA NR XXX/400/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Szemud a Gminą Tarnowo Podgórne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę nawiązania współpracy pomiędzy Gmina Szemud a Gminą Tarnowo Podgórne
§ 2. Treść umowy o współpracy partnerskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/400/2017
Rady Gminy Szemud
z dnia 19 maja 2017 r.
Umowa partnerska
Zawarta w dniu…………………. w…………………………….. pomiędzy:
Gminą Szemud
Reprezentowaną przez Wójta Gminy Szemud .................................
a
Gminą Tarnowo Podgórne
Reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne ..........................
zwanymi dalej Gminami Partnerskimi.
Umowa jest konsekwencją pozytywnych spotkań, jakie miały miejsce pomiędzy reprezentacjami naszych
gmin w latach 2014 – 2017 r. Mając na uwadze możliwości wymiany doświadczeń samorządowych oraz
podjecie wspólnych działań przez Gminy Partnerskie, podpisanie niniejszej umowy potwierdza nawiązanie
partnerskiej współpracy.
Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w
dziedzinach: społeczno-kulturalnych, turystyki, oświaty, sportu , administracji , pogłębiania więzi i
wzajemnej pomocy między władzami obu Gmin Partnerskich oraz ich mieszkańcami.
Niniejsze porozumienie dotyczy następujących obszarów:
Edukacja, Nauka, Kultura
1. Gminy Partnerskie zobowiązują się podejmować działania służące wspieraniu wymiany
doświadczeń w zakresie kultury, edukacji i nauki w tym edukacji regionalnej.
2. Gminy Partnerskie wspierać będą inicjatywy zmierzające do nawiązywania kontaktów i współpracy
między instytucjami kultury i środowiskami artystycznymi obydwu Gmin Partnerskich.
3. Gminy Partnerskie zobowiązują się do ułatwienia organizacji wspólnych kulturalnych i artystycznych
wydarzeń, wymiany artystycznej, grup artystycznych i artystów.
Promocja turystyki
1. Gminy Partnerskie będą popierały kontakty i współdziałanie między grupami, organizacjami
społecznymi, instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi na ich terenie w dziedzinie turystyki w
tym w podejmowaniu działań promocyjnych,
2. Wzajemna promocja Gmin Partnerskich odbywać się będzie ze szczególnym wyeksponowaniem ich
walorów kulturowych, przyrodniczych, i krajobrazowych.
Administracja
1. Gminy Partnerskie chcą ułatwiać wymianę i porównywanie doświadczeń dla wzrostu stopnia
efektywności, wydajności i gospodarności lokalnej polityki.
2. Gminy Partnerskie postanawiają dzielić się doświadczeniami, zapewniać dostęp do informacji w miarę
potrzeb i możliwości tworzyć programy w rolnictwie, przemyśle i biznesie.
Sport
Gminy Partnerskie będą umożliwiały klubom sportowym i szkołom, a także indywidualnym
utalentowanym sportowcom uczestniczenie w różnych międzyregionalnych zawodach sportowych.
Postanowienia końcowe
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1. Umowę partnerską sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
3. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
Wójt Gminy Szemud
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Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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