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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno z 01.08.2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2018 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie Memorandum w sprawie nawiązania stosunków partnerskich zaprzyjaźnionych jednostek 

samorządu terytorialnego pomiędzy Gminą Miedźno a Terytorialną Gromadą Piaskówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie Memorandum w sprawie nawiązania stosunków partnerskich 
zaprzyjaźnionych jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy Gminą Miedźno a Terytorialną Gromadą 

Piaskówka. 

§ 2. Treść memorandum stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ___/___/2018 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia....................2018 r. 

 

 

Miedźno, dnia ....................... 2018 r. 

 

Memorandum 

w sprawie nawiązania stosunków partnerskich zaprzyjaźnionych jednostek samorządu terytorialnego 

pomiędzy Gminą Miedźno (Rzeczpospolita Polska) a Terytorialną Gromadą Piaskówka (Republika Ukrainy) 

Gmina Miedźno (Rzeczpospolita Polska) i Terytorialna Gromada Piaskówka (Republika Ukrainy) wyrażają 

wspólną gotowość do nawiązania współpracy partnerskiej. 

Wolą samorządu Gminy Miedźno i Terytorialnej Gromady Piaskówka  jest wzmacnianie wzajemnego 
zrozumienia i przyjaźni pomiędzy narodami Polskim i Ukraińskim, partnerstwo zaś ma stanowić podstawę do 

rozwoju tych relacji. 

Szeroka integracja jak największej liczby mieszkańców ma wspierać trwałe przyjaźnie pomiędzy 

obywatelami obu jednostek oraz prowadzić do rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy miejscowymi 
organizacjami i instytucjami. Gminy partnerskie zobowiązują się do umacniania kontaktów, m.in. 

w dziedzinach edukacji, kultury, sportu, gospodarki i innych zadań publicznych na zasadzie tolerancji, 

zrozumienia i wzajemnego poszanowania. 

 

 

 

Wójt Gminy Miedźno Mer Terytorialnej Gromady Piaskówka 

Piotr Derejczyk Anatolij Rudniczenko 
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Uzasadnienie 

W kwietniu 2018 r. w ramach zorganizowanej przez Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego 

wizyty studyjnej w gminie Miedźno gościł Mer Terytorialnej Gromady Piaskówka Pan Anatolij Rudniczenko. 

Wizyta ta zaowocowała zaproszeniem na Ukrainę delegacji z Gminy Miedźno. Podczas rewizyty przez obie 

strony wyrażona została wola pogłębienia wzajemnej współpracy. 

Niniejszy projekt uchwały jest krokiem w kierunku sformalizowania współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego i pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie mieszkańców obu 

gmin oraz wymianę wzajemnych doświadczeń. 


