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POROZUMIENIE
w przedmiocie współpracy
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2022 roku pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle — ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47—200 Kędzierzyn—Koźle,
reprezentowaną przez: Sabinę Nowosielską — Prezydenta Miasta — zwaną dalej: „Gminą"
a

Miastem Pisz — ul. Gustawa Gizewiusz 5, 12-200 Pisz,

reprezentowanym przez: Andrzeja Szymborskiego — Burmistrza — zwanym dalej: „Miastem”
łącznie zwane „Stronami", o następującej treści:

zważywszy, że strony opierając się na wspólnych doświadczeniach i dotychczasowej współpracy oraz dążąc do
dalszego rozwoju wzajemnych stosunków, wyrażają wolę kontynuowania współpracy partnerskiej pomiędzy

Gminą a Miastem, niniejsze porozumienie ma na celu podtrzymanie relacji partnerstwa, która oparta jest

0 zasady równouprawnienia i pełnej zaufania współpracy.
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Strony kierując się uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XXV/325/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

oraz uchwałą Rady Miejskiej w Piszu nr XXIV/319/12 z dnia 28 września 2012 r., zobowiązują się
w szczególności do:

1) wymiany informacji i współpracy w następujących dziedzinach:
- samorządu lokalnego i sektora publicznego;
— pozyskiwania środków pozabudżetowych na działania gminy wtym środków Unii Europejskiej;

oświaty, Kultury, sportu i turystyki;

ochrony środowiska;

kontaktów z innymi krajami;

- wspierania działalności klubów, towarzystw i stowarzyszeń pozarządowych;
2) wspierania i wspólnego organizowania spotkań:

- przedstawicieli władzy;
- nauczycieli i innych pracowników oświaty, kultury i sportu;

— uczniów szkół i gimnazjów;
- klubów sportowych i sportowców;
— klubów i towarzystw, prowadzących inną działalność;
- specjalistów ochrony środowiska.

Strony zgodnie oświadczają, iż nie wykluczają równiez możliwości nawiązania współpracy w innych

dziedzinach, jeżeli będą one odpowiadały celom i zapotrzebowaniu społecznemu Stron. Zobowiązują się

informować także o innych wydarzeniach i działaniach, poza wyżej wymienionych, które mogłyby być
pomocne w rozwoju współpracy obu miast.

Dla rozwoju wzajemnych kontaktów będą stosowane nowoczesne technologie przesyłania informacji.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2022 roku i zostaje zawarte na czas

nieoznaczony.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
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