UCHWAŁA NR VIII/47/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Mariagerfjord
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a oraz art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U.
z 2011, Nr 21, poz. 113),
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Miejską Bolesławiec porozumienia o współpracy z Gminą
Mariagerfjord w Królestwie Danii.
2. Projekt porozumienia o współpracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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Uzasadnienie
do uchwały nr VIII / /11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie porozumienia
o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Mariagerfjord
15 czerwca 1991 roku zawarte zostało Ramowe Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miejską
Bolesławiec a Gminą Hobro. W styczniu 2007 roku w Danii miała miejsce reforma administracyjna, w wyniku
której nastąpił podział na 5 regionów, które zastąpiły 13 województw, a liczba gmin zmniejszyła się z 270 do 98.
Tak
powstała
nowa
Gmina
Mariagerfjord,
w regionie
Nordjylland,
z siedzibą
w Hobro.
Wskutek zmiany administracyjnej powstała konieczność weryfikacji porozumienia o współpracy z Gminą Hobro.
W wyniku rozmów podjętych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec z Burmistrzem Mariagerfjord ustalono, że
rzeczowy zakres dotychczasowej współpracy pomiędzy Bolesławcem a Hobro może być kontynuowany z nową
gminą Mariagerfjord.
Uzgodniono zakres i kierunki współdziałania a przypadające w 2011 roku 20-lecie partnerskiej współpracy
z miastem Hobro jest doskonałą okazją do uroczystego podpisania partnerskiego porozumienia. Duński partner
formalnie zadeklarował wolę kontynuacji współpracy w piśmie z 12 października 2010 roku. Ustalono, że
uroczystość odbędzie się w Bolesławcu, w sierpniu 2011 roku, podczas obchodów Bolesławieckiego Święta
Ceramiki.
Podjęcie niniejszej uchwały nie spowoduje ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych z punktu widzenia
budżetu miasta w zakresie współpracy zagranicznej. Współpraca z duńskim partnerem będzie realizowana
w oparciu o dotychczas wypracowane zasady, a więc wzajemne wizyty partnerskie, wymiany mieszkańców, udział
we wspólnych projektach.
Podjęcie uchwały a w efekcie późniejsze podpisanie porozumienia ma charakter wyłącznie porządkujący.
W wyniku reformy administracyjnej w Danii, zmianie uległa nazwa partnera, z którym podpisane było pierwotne
porozumienie. Stąd też podpisanie porozumienia w nowym kształcie wydaje się konieczne i zasadne. Wzajemne
kontakty, realizowane poprzez obopólny udział partnerów w najważniejszych wydarzeniach, współpraca między
szkołami i udział we wspólnych projektach świadczą o zainteresowaniu obu stron dalszym rozwojem wspólnych
inicjatyw. Podpisanie przez obie strony dokumentu formalnie potwierdzającego wolę kontynuacji współpracy
stworzy społecznościom miasta Bolesławiec i gminy Mariagerfjord możliwość rozwijania kontaktów i wspólnego
uczestnictwa
w budowaniu
demokratycznej
i otwartej
na
świat
Europy,
zjednoczonej
w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.
SS/AK
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