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Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


schvaľuje

Dohodu o spolupráci partnerských miest uzatvorenú medzi Mestom Žilina                    (Slovenská republika) a Mestom Czechowice-Dziedzice (Poľská republika).



                               


































Dôvodová správa

Zástupcovia partnerských miest Žilina (Slovenská republika) a Czechowice-Dziedzice (Poľská republika) sa na pracovnom stretnutí v Žiline dohodli, že uzavrú                                  Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi mestami, za účelom podpory a rozvoja priateľstva medzi mestami a tiež na podporu partnerstva v spoločných projektoch, ktoré budú smerované na programy v rámci Európskej únie, Euroregiónu Beskydy a výziev v oboch štátoch týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce. 

Obe strany budú podporovať a prehlbovať kontakty hlavne v nasledovných oblastiach:
 
	verejná správa
	školstvo a šport
	kultúra
	cestovný ruch


Predmetná dohoda z poľskej strany bola podpísaná v mestskom zastupiteľstve                        v Czechowice-Dziedzice v auguste 2008 a slovenská strana dohodu podpíše po schválení v Mestskom zastupiteľstve v Žiline.

 

  




                                                                                                     Ing. Pavel Požoni
                                                                              zástupca prednostu Mestského úradu v Žiline 





 

V Žiline, 1. októbra 2008












Dohoda o spolupráci partnerských miest
uzatvorená medzi


Mestom Žilina, Slovenská republika

a

Mestom Czechowice – Dziedzice, Poľská republika


           Mesto Žilina a Mesto Czechowice – Dziedzice uzatvárajú túto dohodu o spolupráci partnerských miest za účelom podpory a rozvoja priateľstva medzi týmito mestami a tiež na podporu európskeho programu „ Aktívni občania pre Európu “, partnerstva v spoločných projektoch, ktoré budú smerované na programy v rámci Európskej únie a Euroregiónu Beskydy v nasledujúcich oblastiach:

1.  Verejnej správy,

kde si budú zainteresované strany vymieňať informácie a skúsenosti vo všetkých oblastiach obecnej politiky, rozvoja miest a miestnej správy.

2.  Školstva a športu,

kde obaja partneri vytvoria podmienky pre rozvoj partnerských vzťahov, a to v oblasti predškolskej výchovy, základného školstva, stredného a vysokého školstva a v rozvoji športových aktivít na úrovni organizovaného i amatérskeho športu.

3.  Kultúry,

kde účastníci dohody vytvoria podmienky pre vznik partnerských vzťahov medzi kultúrnymi a osvetovými inštitúciami a rôznymi spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v partnerských mestách a pre rozvoj vzájomných kultúrnych výmen a poznaniu venovanému kultúrnej rozmanitosti oboch národov aj prostredníctvom kultúrnych akcií v oboch mestách.

4.  Cestovného ruchu,

kde budú partnerské mestá vytvárať podmienky pre spoločnú propagáciu miest a ich okolí                 za účelom zvýšenia počtu turistov a skvalitnenia služieb v oblasti cestovného ruchu. Tieto aktivity sa budú realizovať aj cez spoločné projekty v rámci príslušných výziev programov Interreg a príslušných národných ministerstiev a iných inštitúcií.


Partnerské mestá sa dohodli, že budú vzájomne koordinovať spoločné aktivity, a na túto činnosť delegujú zodpovedných pracovníkov. V prípade potreby upravia podrobnosti spolupráce v samostatných čiastkových zmluvách.
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Táto dohoda o spolupráci partnerských miest vstupuje do platnosti dňom jej podpisu.
                                                           
 
Dohoda je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch v každom jazyku a oba texty sú zhodné.

Ako výraz súhlasu, podpisujú túto dohodu zúčastnené strany prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov.


















     Ivan Harman                                                                           Marian Blachut

primátor  mesta Žilina                                                  primátor mesta Czechowice - Dziedzice,
  Slovenská republika                                                                     Poľská republika
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