
UCHWAŁA NR VII(49)2019
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dynów a Gminą Dziadowa Kłoda.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy w Dynowie, uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Dziadowa Kłoda.

§ 2. Treść umowy o współpracy partnerskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr VII(49)2019

Rady Gminy Dynów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Umowa o współpracy partnerskiej

zawarta w dniu .................... w Dynowie 

pomiędzy:

GMINĄ DYNÓW

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dynów

Wójciecha Piecha

a

GMINĄ DZIADOWA KŁODA

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

Roberta Fryt

zwanymi dalej Gminami Partnerskimi.

Mając na uwadze możliwości wymiany doświadczeń samorządowych oraz podjęcie wspólnych działań przez 
Gminę Dynów i Gminę Dziadowa Kłoda podpisaniem niniejszej umowy Gminy Partnerskie potwierdzają 
nawiązanie partnerskiej współpracy.

Wsółpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków
w dziedzinach: społeczno - kulturalnych, turystyki, oświaty, pogłębiania więzi między władzami
i Radami obu Gmin Partnerskich oraz ich mieszkańcami.

§ 1.  W tym celu wyznacza się główne proponowane kierunki współpracy.

1. Działania służące wspieraniu wymiany doświadczeń w zakresie kultury, edukacji i nauki, w tym edukacji 
regionalnej.

2. Tworzenie warunków i popieranie działań służących wzajemnemu poznawaniu kultury, historii
i tradycji gmin, a ponadto wspieranie inicjatyw zmierzających do nawiązania współpracy między instytucjami 
kultury i środowiskami artystycznymi obydwu Gmin.

3. Poszukiwanie płaszczyzn w danych dziedzinach rozwoju gmin, udział i realizacja programów oraz 
projektów wymagających partnerstw niniejszych Gmin.

4. Wspieranie kontaktów i wspołdziałania między grupami, organizacjami społecznymi, instytucjami
i podmiotami gospodarczymi działającymi na ich terenach w dziedzinie turystyki, w tym do podejmowania 
działań promocyjnych.

5. Wzajemna promocja Gmin odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem ich walorów 
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych.

6. W ramach tzw. Dobrych Praktyk wspólpracowac będą w zakresie wymiany doświadczeń
w dziedzinach służących doskonaleniu jakości pracy oraz usług na rzecz mieszkańców.

§ 2.  Istotym kierunkiem opisanego działania jest partnerstwo, rozumiane nie tylko jako ścisłe 
wspołdziałanie oraz wzajemna odpowiedzialność Stron, ale również mobilizowanie podmiotów 
reprezentujących różnorodne środowiska, w tym organizacje pozarządowe oraz instytucje, do podejmowania 
wspólnego wysiłku na rzecz sfinalizowania określonych wyżej założeń niniejszej inicjatywy.

§ 3.  Strony oświadczają, że przyjęte założenia mają charakter otwarty co oznacza, że mogą do niego 
przystąpić nowi członkowie.   

§ 4. Postanowienia końowe.  
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1. Umowę o współpracy partnerskiej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

4. Umowę o wspołpracy partnerskiej każda z Gmin Partnerskich może wypowiedzieć w każdym czasie, bez 
podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wójt  Gminy Dziadowa Kłoda                                                Wójt Gminy Dynów

Robert  Fryt                                                                                 Wojciech Piech
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym do wyłacznej właściwości rady

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wspołdziałania z innymi gminami.

W kwietniu b.r. Wójt Gminy Dziadowa Kłoda i Gminy Dynów podpisali list intencyjny w sprawie

nawiązania współpracy i zawarcia umowy partnerskiej.

Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych Gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na

celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach. Biorąc

powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy w Dynowie niniejszej uchwały.
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