UCHWAŁA NR XXXVIII/241/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie nawiązania przez miasto Międzylesie współpracy partnerskiej z miastem
Lohne w Republice Federalnej Niemiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę nawiązania przez miasto Międzylesie współpracy z miastem Lohne
w Republice Federalnej Niemiec.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do prowadzenia rozmów w sprawie
opracowania umowy o współpracy z Miastem Lohne w Republice Federalnej Niemiec.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do podpisania umowy, o której mowa
w ustępie 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Pierwsze kontakty z miastem Lohne nawiązane zostały poprzez grupę aktywnych mieszkańców
tego miasta skupionych w organizacji Heimatverein Lohne, którzy to wielokrotnie odwiedzali
Międzylesie z racji swego zamieszkiwania w tym mieście do 1945 r. Początkowo wizyty te były
sporadyczne i nie miały formalnego charakteru. Z czasem kontakty zaczęły się zacieśniać, czego
wyrazem były i są nadal coroczne wizyty tamtejszych mieszkańców w Międzylesiu, jak też
wizyty składane przez nasze delegacje w Lohne. Znaczącą rolę w obszarze tych relacji miał fakt
nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych obu miast, jak też
rozwinięcie aktywnej współpracy pomiędzy szkołami w formie dorocznej wymiany młodzieży.
24 września 2009 r. Rada Miasta Lohne podjęła uchwałę o przekształceniu braterskich
kontaktów z naszym miastem w oficjalne partnerstwo, wyrażając nadzieję, że również Rada
Miejska w Międzylesiu podejmie w przyszłości kroki w kierunku podpisania podobnego
dokumentu. Termin podpisania dokumentu wstępnie ustalono na m-c czerwiec 2010 r.
Zaproszenie do zawarcia oficjalnej umowy o współpracy pozwoli na jej formalne potwierdzenie,
a przede wszystkim daje szansę na jej poszerzenie i dynamiczny rozwój. Miasta partnerskie będą
mogły rozwijać współpracę w ramach Wspólnoty Europejskiej oraz, co ważne, kontynuować
i promować aktywizację obywatelską obu miast.
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Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Marcinek

ID: YTJJJ-MEOQN-RBLUP-NCWDY-PADYT. Podpisany.

Strona 2 / 2

