Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej
pomiędzy Gminą Namysłów a miastem Hafnarfjörður (Islandia)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 20 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Namysłów a miastem
Hafnarfjörður (Islandia) w zakresie działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym
i gospodarczym.
§ 2. Zasady współpracy określone zostaną w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Namysłów
a miastem Hafnarfjörður. Ponadto upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zawarcia tegoż porozumienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior

Id: 421FEBA3-6009-484E-AEEA-749F0110C0F2. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
Kontakty ze społecznościami lokalnymi innych państw wpisały się na stałe w europejską codzienność.
Przyczyniają się one do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami w dziedzinach związanych z zadaniami
własnymi gminy – nawiązywanie wzajemnych kontaktów między mieszkańcami obu miast i gmin, w tym
pomiędzy szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami, podejmowanie wspólnych działań w dziedzinie sportu,
turystyki, a także prezentowanie tradycji i dorobku kulturalnego społeczeństw obu miast i gmin.
Hafnarfjörður od lat związany jest z naszym krajem poprzez bardzo liczną Polonię zamieszkującą te miasto.
Tamtejszy Urząd wśród pracowników posiada obywateli Polski, co w znaczący sposób ułatwia prowadzenie
korespondencji i inne formy komunikacji. W miejscowości działa ponadto Klasztor Karmelitanek Bosych, które
przybyły na Islandię z Elbląga w 1984 roku.
Pierwsze kroki dotyczące nawiązania współpracy partnerskiej zostały już poczynione. Rada Miejska
Hafnarfjörður, na czele z Panią Burmistrz Rósą Guðjbartsdóttir, pozytywnie rozpatrzyła propozycję współpracy
wystosowaną przez Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego.
Dla Gminy Namysłów podjęcie współpracy z islandzkim miastem niesie dodatkowe korzyści. Współpraca
z partnerem z tego kraju w znaczący sposób ułatwia sięgnięcie po środki z tzw. Funduszy Norweskich (Mechanizm
Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG – są formą
bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE –
kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Głównym celem Funduszy
norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych
w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwembeneficjentem).
Projektodawca: Burmistrz
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