UCHWAŁA Nr XII/95/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 08.11.2007r.
W sprawie: podjęcia współpracy społeczności Gminy Szemud, z siedzibą
ul Kartuska 13 , 84-217 Szemud , województwo pomorskie Rzeczpospolita
Polska z gminami francuskiego regionu Górnej Normandii , Republika
Francuska skupionymi w organizacji Europe Echanges
Na podstawie art.172 ust 2 i 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
art. 4 i w trybie określonym ust 3 i 4 ustawy o zasadach przystępowania
jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych (tekst jedn.Dz. U. z 2000r. Nr 91. p 1009
z późn.zm.) i 18 ust 2 p 12 a ustawy o samorządzie gminnym z 08 marca 1990r
( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz postanowieniami
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i Europejskiej Konwencji
Ramowej o Współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami
terytorialnymi , sporządzonej 21 maja 1980 r. w Madrycie i ratyfikowanej oraz
ogłoszonej w Dz.U z 1993 r.,Nr 61poz.287
uwzględniając priorytety współpracy zagranicznej województwa pomorskiego,
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§1
Korzystając z możliwości jakie stwarzają demokratyczne przemiany oraz
jednoczenie się państw europejskich , kierując się wolą umacniania
wzajemnego zrozumienia i przyjaźni a także utrwalania historycznych
związków między narodami polskim i francuskim, społeczność gminy Szemud ,
regionu Kaszub Północnych województwa pomorskiego Rzeczpospolitej
Polskiej postanawia podjąć współpracę z gminami regionu Górnej Normandii :
• Bihotel-Bois-Guillaume,
• Boise-Guerrard-Darnetal- Houppeville,
• Isueauville-Saint-jacques-sur-Darnetal,
• Saint-Martin-de-Vivier,
zrzeszonymi w Comite Intercommunal de Jumelages et de Relationes Interna
tinales (Nord et Nord-Est de Rouen) nazwa skrócona EUROPE-ECHANGES
z siedzibą 27 rue Poixblanc- 76230 Bois-Guillaume, Francja.
§ 2
Uwzględniając , że region Górnej Normandii wpisany jest w priorytety
współpracy zagranicznej województwa pomorskiego w obszarze Europy, zaś
współpraca międzynarodowa stanowi istotny element kształtowania rozwoju

gospodarczego, społecznego i kulturowego naszego regionu i gminy, w ramach
przyszłej współpracy strony zamierzają:
1. wymieniać doświadczenia w zakresie :
a) modernizacji i rozbudowy infrastruktury
związanej z ochroną
środowiska , gospodarki odpadami , rozwoju alternatywnych źródeł
energii w celu zrównoważonego rozwoju regionu.
b) rozwoju obszarów wiejskich przez restrukturyzację i modernizację
produkcji rolnej, tworzenia warunków dla powstawania pozarolniczych
źródeł utrzymania ludności wsi,
c) dostosowania szkolnictwa do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku
pracy,
d) zmniejszania bezrobocia poprzez aktywizacje zawodową ludności ,
e) Racjonalizacji i modernizacji systemu pomocy społecznej,
f) Promowania prozdrowotnych działań , agroturystyki i kultury
fizycznej.
g) Tworzenia nowych małych przedsiębiorstw, kreujących miejsca pracy
w oparciu o kapitał rodzinny lub pozyskanie kapitału zagranicznego,
h) promowania na zasadzie wzajemności walorów turystycznych regionów,
i) podejmowania wspólnych działań w celu wzmocnienia potencjału
gospodarczego oraz intelektualnego stron, w zakresie :
• infrastruktury
• bezpieczeństwa, zdrowia i porządku publicznego
• kultury , oświaty, turystyki i sportu.
2.wzajemnie promować dorobek kulturowy regionów wynikający z przesłanek
historycznych, etnicznych i ich geograficznego zróżnicowania.
§3
Rada Gminy w celu sfinansowania i rozwoju współpracy zobowiązuje się
zapewnić środki na pokrycie kosztów :transportu, tłumaczeń, telekomunikacji
promocji itp. w budżecie gminy w kolejnych latach.
§4
1. Rada Gminy niniejszym upoważnia Wójta Gminy Szemud do
podejmowania wszelkich działań organizacyjnych w celu nawiązania i
realizacji współpracy.
2.Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania uchwały w terminie
do końca I-go kwartału następnego roku za rok poprzedni.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

