
UCHWAŁA NR XXX/211/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a Gminą 
Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) - Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala,  co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Ustronie Morskie porozumienia o partnerskiej współpracy 
z Gminą Stronie Śląskie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadeta Borkowska
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Załącznik do Uchwały nr XXX/211/2017 

Rady Gminy Ustronie Morskie  

z dnia 10.02.2017 roku 

 

 

POROZUMIENIE z dnia ………....... 

zawarte pomiędzy Gminą Ustronie Morskie, a Gminą Stronie Śląskie 

o partnerskiej współpracy 

 

PREAMBUŁA 

 

Gminy - Strony przekonane, że współpraca międzyregionalna przyczynia się do zacieśnienia 

stosunków przyjaźni i współpracy między regionami oraz kontaktów międzyludzkich, mając 

na celu nawiązanie i rozwinięcie efektywnej współpracy między społecznościami, 

organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami Gmina Ustronie Morskie i Gmina Stronie 

Śląskie uzgodniły, co następuje: 

 

                                                                        §1. 

Strony będą dążyć do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju wielostronnych 

i bezpośrednich kontaktów między społecznościami Gminy Ustronie Morskie i Gminy 

Stronie Śląskie, w szczególności między młodzieżą obu Gmin. 

 

                                                                        §2. 

Strony będą sprzyjać realizacji współpracy w takich dziedzinach jak: 

- promocja gospodarcza, biznesowa i turystyczna,   

- organizacja szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów 

dotyczących spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska naturalnego 

i ochrony zdrowia publicznego,  

- wymiana doświadczeń i informacji między instytucjami publicznymi oraz organizacjami 

pozarządowymi,   

- współpraca z instytucjami kultury, artystami oraz jednostkami oświatowymi,          

- wymiana młodzieży, 

- oświata oraz szkolenie zawodowe i szkolenie dorosłych,    

- tworzenie wspólnych projektów artystycznych i sportowych,    

- rozwój gospodarki, 

- kultura, sport i ochrona środowiska naturalnego,       

- administracja; 

Dalsze kierunki współpracy mogą być rozszerzane. 

                                                             

§3. 

Równocześnie obie strony popierają współpracę w dziedzinie technologii, gospodarki, nauki, 

badań naukowych, a także kościołów i ich organizacji społecznych, związków i inicjatyw 

partnerskich i obywatelskich.  
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Podstawową współpracą stron jest przede wszystkim koordynacja tych działalności 

i kontaktów. Ponadto obie strony będą wspierać to porozumienie w ramach ich możliwości 

finansowych. 

 

                                                                        §4. 

W celu realizacji wyżej określonych zadań Strony mogą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 

koordynację współpracy lub za realizację określonych programów współpracy. 

 

 

                                                                        §5. 

W realizację porozumienia włącza się na równych prawach wszystkich mieszkańców Gminy 

Ustronie Morskie i Gminy Stronie Śląskie. 

 

                                                                        §6. 

Zmiany w niniejszym porozumieniu wymagają zgodnej woli Stron i wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej. 

 

                                                                        §7. 

Kwestie sporne związane z interpretacją i wykonaniem postanowień niniejszego 

porozumienia będą rozstrzygane w drodze wzajemnej konsultacji stron. 

 

                                                                        §8. 

Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony 

 

                                                                        §9. 

Niniejsze porozumienie może zostać wypowiedziane w drodze pisemnego oświadczenia 

jednej ze stron o dobrowolnym zakończeniu współpracy. Porozumienie utraci moc po 

upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą stronę. 

 

                                                                       §10. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Gmina Stronie Śląskie              Gmina Ustronie Morskie 

  Zbigniew Łopusiewicz                   Jerzy Kołakowski 

Burmistrz Stronia Śląskiego             Wójt Gminy Ustronie Morskie 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 18, ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy

podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel

odpowiedniego majątku.

Z inicjatywą nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ustronie Morskie, a Stronie Śląskie wystąpili

włodarze obu samorządów, podpisując w dniu 12 sierpnia 2016 r. w Ustroniu Morskim, list intencyjny. W

liście zadeklarowano wolę podjęcia działań na płaszczyźnie wzajemnej promocji oraz w dziedzinie kultury,

sportu i turystyki. Ponadto partnerzy podejmą wysiłki organizacyjne, by wspólne partnerstwo i współpraca

pomiędzy nimi obejmowała różnorodne działania przynoszące wymierne korzyści oraz efekty obu

samorządom. Szczegółowy zakres współpracy zostanie określony w odrębnej umowie o partnerskiej

współpracy.

Gmina Stronie Śląskie położona jest we Wschodnich Sudetach, na pograniczu polsko - czeskim i

należy do powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim. Gmina zajmuje powierzchnię 146 km kw. i

rozciąga się na wysokości 500 – 1425 m n.p.m na obszarze Masywu Śnieżnika (czes. Králický Sněžník),

Gór Bialskich i Złotych (czes. Rychlebské hory) i Krowiarek. Gminę zamieszkuje ok. 7500 osób.

Urozmaicony górski krajobraz, rozległe lasy, położenie z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych

oraz gościnność mieszkańców czynią okolice Stronia Śląskiego miejscem idealnym dla aktywnego

wypoczynku i rekreacji. Górski krajobraz i walory przyrodnicze okolicy chronione są w ramach

Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. W sezonie wiosenno – jesiennym panują doskonałe warunki do

oprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Gęsta sieć rzek i strumieni, łowiska  pstrąga i zalew w Starej

Morawie (z pełnym zapleczem rekreacyjnym) to dodatkowe atrakcje na ciepłe dni. Pod szczyt Czarnej Góry

(1205 m n.p.m) prowadzi kolejka linowa, a na szczycie znajduje się wieża widokowa, z której podziwiać

można przepiękne panoramy gór. W sezonie zimowym na amatorów białego szaleństwa czekają liczne

wyciągi narciarskie: Ośrodek Górski „Czarna Góra” - jeden z najlepszych i największych w kraju ośrodków

narciarskich, Stacja Narciarska „Kamienica”  łącząca miejscowości Kamienica i Bolesławów oraz spokojne

stoki w Bielicach, Nowym Gierałtowie i Nowej Morawie. Gmina Ustronie Morskie, położona jest od gminy

Ustronie Morskie w odległości ok. 628 km.
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