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Uchwała Nr XXI/210/08 
Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 09 października 2008r.

w sprawie naw iązania współpracy partnerskiej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Dz 200lr. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy 

Lichnowy uchwala, co następuje:

Postanawia się nawiązać współpracę partnerską między Gminą Lichnowy a Gminą 

Syzowską Rejon Sakski Autonomicznej Republiki Krym ( Ukraina).

Nawiązanie współpracy dotyczyć będzie:

1) rozwijania kontaktów między młodzieżą obu stron partnerskich,

2) współpracy na płaszczyźnie kulturalnej, artystycznej, sportowej oraz socjalnej,

3) stwarzania możliwości do rozwijania kontaktów i poznania się mieszkańców obu stron 

partnerskich,

4) wymiany doświadczeń między władzami obu stron partnerskich,

5) stwarzania możliwości do nawiązania współpracy między organizacjami działającymi 

na terenie Gminy Lichnowy oraz Syzowskiej Rady Wiejskiej. .

§i .

§2.

§ 3

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej

W 2007r. zostały podjęte rozmowy między przedstawicielami gminy Syzowka 

położonej w Rejonie Sakskim Autonomicznej Republiki Krymu reprezentowanej przez Wójta 

i Sekretarza Gminy. Efektem tych nieformalnych kontaktów jest inicjatywa nawiązania 
współpracy między w/w gminą, a gminą Lichnowy. Strony wytyczyły kierunki tej współpracy 

określone w § 2 uchwały, a także określiły horyzont czasowy współpracy w w/w zakresie na 

najbliższe 2 lata. Główną płaszczyzną współpracy jest wymiana młodzieży szkolnej oraz 

wzajemne poznanie kultury i obyczajów naszych społeczeństw, wymiana doświadczeń 

samorządowych.

Istnieje możliwość wsparcia finansowego w w/w zakresie ze źródeł pochodzących z 

funduszy unijnych. Nawiązanie współpracy między samorządami jest ponadto zgodne z 

duchem polityki między Polską a Ukrainą, która jest nacechowana otwartością oraz dążeniem 

do współpartnerstwa na różnych płaszczyznach.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także mając na względzie wolę stron wniesienia 

własnego wkładu we współpracę między narodem Polski i Ukrainy, wnosi się o podjęcie 

powyższej uchwały na podstawie z art. 12 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi iż 

do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze 
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


