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Porozumienie о wspбlpracy pomi~dzy 
мiстом Мена (Украiна) а Gmin~ D~browa (Polska) 

11 czerwca 2015 roku 

Мiсто Мена (Украi'на) reprezentowana przez Burmistrza Федора Фесюна oraz Gmina 
Dцbrowa (Polska) reprezentowana przez Wбjta Gminy Marcin Barczykowskiego, 
polцczone wiyzami przyjaini i solidamosci, ktбre istniej~ pomiydzy oЬiema Gminami, 
utwierdzeni w przekonaniu, ze wspбlpraca przyniesie obopбlne korzysci mieszkancom i 
przyczyni siy do zaciesnienia wiyzi miydzy loka1nц spolecznosci~ i organizacjami, 
ulatwiajцc podejmowanie decyzji w sposбb bardziej otwarty i Ыizszy mieszkancom, 
znaj~c soЬie nawzajem postanowili podpisac niniejszц Umowy Partnerskц przekonani о 
slusznosci tego, ze: 

1. Zwi~zki partnerskie s~ waznym elementem wzmacniania procesu integracji na 
podstawie wartosci, historii, kultury, jako kluczowych czynnikбw przynaleznosci 
do spoleczenstwa; 

2. W spбlpraca z innym regionem przyczynia siy do rozwoju i wzmacniania 
interesбw lokalnych; 

3. Wzmocnienie wiyzi miydzy oЬiema spolecznosciami w sferze obywatelskiej i 
ekonomicznej stanowi inspiracjy dla wszystkich tworz~cych j~ mieszkancбw; 

4. ОЬiе Gminy za posrednictwem swoich reprezentantбw doloz~ wsze1kiej 
starannosci w celu uczynienia Partnerstwa czyms wiycej niz tylko podpisaniem 
dokumentu, zeby z czasem zmienilo siy ono w czynnik dynamizujцcy i zeby 
sluzylo rozwojowi nowych, wspбlnych projektбw obu Gmin. ОЬiе miejscowosci 
podejm~ wyzwanie znalezienia zwi~kбw silniejszych niz relacje oparte na 
zwyklej zyczliwosci. 

Artykul 1: 

Niniejsza umowa potwierdza wzajemne zrozumienie pomiydzy Мiсто Мена oraz 
Gmin~ Dцbrowa, zastypujцc wszelkie wczesniejsze umowy ustne . 
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Artykul 2: 

Wzajemne zrozumienie ma Ьус poglyЬiane przede wszystkim poprzez poznanie historii 

obu partnerskich gmin, perspektywy ich rozwoju oraz ich obecnego zycia 

gospodarczego, politycznego i kulturalnego. 

Тети celowi sluzyc bydq nastypujqce przedsiywziycia: 

а) Wymiana doswiadczen w praktyce samorzqdowej, np. w dziedzinie planowania 

terytorialnego, gospodarki oswiatowej, kultury i sportu; 

Ь) Wymiana delegacji, skladajqcych siy z os6b odpowiedzialnych za polityky, 

administracjy samorzqdowq, przedstawicieli sektora gospodarczego i kulturalnego 

oraz czlonk6w zrzeszen, zwiqzk6w, grup dzieciycych i mlodziezowych, grup 

szkolnych i innych organizacji; 

с) Wzajemne wystawy, imprezy, obrazujqce zycie w gminie partnerskiej oraz wystawy 

dziel miejscowych artyst6w. Szczeg6lnq opiekq nalezy w tym zakresie otoczyc osoby 

pochodzqce z kryg6w amatorskich, rzemieslniczych oraz mlodziez. 

Artykul 3: 

ОЬiе gminy partnerskie dqzq do prezentacji instytucji puЫicznych i przedsiyЬiorstw 

prywatnych oraz do wspierania szkбl, organizacji i stowarzyszen w ich staraniach do 

nawiqzania i kontynuacji stosunk6w przyjacielskich z odpowiednimi grupami i 

organizacjami w gminie partnerskiej. 

Artykul 4: 

Niniejsza umowa naЬiera mocy bezposrednio ро jej podpisaniu. 

Artykul 5: 

Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach. 

Мiсто Мена 

Burmistrz 

~~ Федiр Фесюн 
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~ Угода про дружнi вiдносннн та партнерство мiжш 
мiстом Мена (Украiна) та Гмiною Домброва (Польща)

 

«11» червня 2015 року 

Мiсто Мена (Украiна) в особi мiського голови Федора Фесюна i 

Гмiна Домброва (Польща) в особi вiйта Мартiна Барчиковського, поеднанi 

вiдносинами дружби та солiдарностi, якi iснують мiж двом
а органами мiсцевого 

самоврядування, переконанi у тому, що спiвпраця при
несе взаемну користь двом 

громадам та i"i результатом стане мiцний взаемозв'язок мiж мiсц
евим населенням i 

органiзацiями Польщi та Украi"ни, 

ВИРIШИЛИ 

укласти дану Угоду про дружнi вщносини та па
ртнерство, та переконаю в 

актуальностi наступного: 

1. Партнерськi вiдносини е важливим елементом змiцнення процесу
 iнтеграцii" 

на основ~ цiнностей, icтopii", культури, як ключових чинниюв етнiчноi' 

приналежносп. 

2. Спiвпраця з iншим регiоном сприяе розвитку та змщненню взаемних 

iнтересiв у рiзних сферах дiяльностi. 

3. Змiцнення вiдносин мiж двома громадами в нацiональнiй, культурнiй, 

освiтнiй та економiчнiй сферi надихае всiх жителiв, якi
 такi вiдносини будують. 

4. Обидвi Сторони за посередництвом своi"х представникiв доклад
атимуть ycix 

зусиль для того, щоб дана спiвпраця не залишилася
 лише на рiвнi пiдписання 

документу, а змiнилася у динамiчний чинник, який
 служитиме розвитку нових 

спiльних проектiв обох Сторiн. Обидвi громади приймають виклик пошуку
 

мiцнiшоi' спiвпрацi, не обмежуючись вiдносинами виключноi" вв
iчливостi. 

Мiсто Мена i Гмiна Домброва, iменованi далi як Сторони або Органи 

мiсцевого самоврядування, прагнучи розвивати та змiцнювати стосунки м1ж 

двома органами самоврядування, погод
жують наступне: 

Стаття 1. 
Цим Договором пiдтверджуеться порозумiння мiж мiстом Мена 

Чернiгiвськоi' областi Украi"на та Гмiною Домброва Куявсько-Поморськоrо 

воеводства Республiки Польща, замiнюючи всi попереднi
 уснi договори. 

Стаття 2. 
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Порозумiння повинно бути посилене, насамперед, через знання icтopiI цих 
партнерських органiв мiсцевого самоврядування, перспектив i'хнього розвитку та 
сучасного економiчного, полiтичного, культурного, освiтнього життя. 

3 цiею метою будуть реалiзованi наступнi дii': 

а) обмiн досвiдом мiж органами мiсцевого самоврядування та виконавчоi' влади у 
сферi територiального подiлу, а також освiтнiй, економiчнiй, полiтичнiй, 
культурнiй, спортивнiй та iнших сферах життедiяльностi громад; 

6) обмiн делегацiями, у склад яких входитимуть представникiв оргаюв, яю 
вiдповiдають за полiтику, пред ставники органiв мiсцевого самоврядування, 
представники сектору економiки, освiти та культури, а також ~ени асоцiацiй, 
об 'еднань, дитячих та молодiжних груп, шкiльних громад та iнших органiзацiй ; 

в) проведения спiльних заходiв, свят, якi зображатимуть життя у дружньоi 
територiальноi громади, а також органiзацiя виставок робiт мiсцевих митщв. 
Особлива увага буде привертатися на аматорiв, ремiсникiв i молодь. 
Порядок обмiну дегелацiями та витрати зазначаеться в додатку 1 до Угоди. 

Стаття 3. 
Обидва органи мiсцевого самоврядування намагатимуться представити 

державнi установи та приватнi пiдприемства, а також пiдтримати школи, 
органiзацii та об' еднання у Ухньому прагненнi створити та розвивати дружнi 
стосунки з вiдповiдними групами та органiзацiями з дружньоi територiальноi 
громади. 

Стаття 4. 
Договiр набирае чинностi з моменту його пiдписання. 

Стаття 5. 
Договiр укладено в двох iдентичних примiрниках. 

Мiсто Мена 

Мiський голова 
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ZAL;\CZNIK nr 1 
do Umowy Partnerskiej 

zawartej dnia 11 czerwca 2015 r. miydzy: 

Gminl:! Dqbrowa oraz Мiсто Мена 

Wymiana informacji miedzy Partnerami nastypuje drog~ elektronicznq, pocztq tradycyjnq, 

telefonicznq, а r6wniez w formie broszur, artykulow prasowych, materialow fotograficznych i 

filmowych. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. Gminy w ramach zawartego Partnerstwa bydq dl:!Zyc do wymiany delegacji zgodnie z zasadq 

wzajemnosci. Charakter grup i ich wielkosc bydq soble wzajemnie odpowiadac. 

2. Nawil:!Zanie przyjacielskich kontakt6w nastypuje poprzez jednostki samorцdowe. 

3. Wymiana delegacji miydzy gminami powinna nastypowac па zmiany w cyklu rocznym. Wizyty 

studyjne i grupy skladajqce siy z czlonk6w zrzeszen о organizacji oraz grup mlodziezowych i 

szkolnych powinny nastypowac przemiennie, w uzgodnionych wczesniej terminach pod 

oficjalnym patronatem odwiedzanej gminy. 

4. Koszty wzajemnych odwiedzin dotyczqcych punktu 4: wniosek 

4.1.Delegacje sluzbowe (delegacje gmin) па podstawie zaproszenia 

Podr6z: Delegacja ponosi wlasne koszty podrozy do gminy 
partnerskiej; 

Zakwaterowanie: Strona przyjmujqca ponosi koszty zakwaterowania; 

Wyzywienie: Strona przyjmujqca ponosi koszty wyzywienia; 

Program: Strona przyjmujqca ponosi koszty zwiцzane z organizacjl:! 

przedsi4rwzi4rc. 

4.2.Wnioskowane Wizyty studyjne (w tym czlonkowie zrzeszen, organizacji, grupy 
mlodziezowe) 

Podr6z: Grupa odwiedzajqca ponosi wlasne koszty podr6zy do gminy 

partnerskiej; 

Zakwaterowanie: Grupa wizytujqca ponosi koszty zakwaterowania; 

Wyzywienie: Grupa wizytuj~ca ponosi koszty wyzywienia; 

Program: Program pobytu organizujq wsp6lnie partnerzy ро 

uzgodnieniu i przy pomocy urz4rd6w gminy. Koszty wstypu, 

koszt wycieczek kazdorazowo uzgadniany indywidualnie, w 

oparciu liczebnosc grupy przyjmujqcej . 
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4.3.Grupy szkolne i dzieci«;ce 

1. Podr6z: Grupa odwiedzajцca ponosi wlasne koszty podr6zy do gminy 
partnerskiej; 

2. Zakwaterowanie: Koszty ponosi zapraszajцcy. Nalezy dцzyc do zakwaterowania 
u rodzin prywatnych; 

3. Wyzywienie: Koszty ponosi zapraszajцcy. Nalezy dцzyc do zakwaterowania 
u rodzin prywatnych; 

4. Program: Program organizuje gmina zapraszajцca w uzgodnieniu z 
zapraszajцcym partnerem. 
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Додаток№I 

до Угоди про дружнi вiдносини та 

партнерство мiж мiстом Мена (Украi'на) та 

Гмiною Домброва (Польща) 

вiд 11 червня 2015 року 

Обмiн iнформацiею мiж Партнерськими органами мiсцевого 

самоврядування вiдбуватиметься за допомогою електронних засобiв зв 'язку ( e

mail, skype ... ), поштових вiддiлень, телефонним зв 'яз ком, а також у формi обмiну 

брошурами, фото- та вiдеоматерiалами, публiкацiями на веб-сайтах органiв 

мiсцевого самоврядування та в засобах масовоi' iнформацii. 

1. Органи мiсцевого самоврядування в рамках укладеноi' Угоди прагнутимуть 

обмiнюватися делегацiями у вiдповiдностi з принципом взаемностi. Склад груп та 

Ух кiлькiсть будуть взаемовiдповiдними. 

2. Встановления дружнiх вiдносин вiдбуваеться через органи м1сцевого 

самоврядувания. 

3. Обмiн делеrацiями мiж органами м1сцевого самоврядувания повинен 

проводитись почергово зi змiною рiчного циклу. Навчальнi вiзити i групи, якi 

складатимуться з членiв асоцiацiй i органiзацiй, а також молодiжнi та шкiльнi 

групи, повиннi проходити по черзi, у попередньо узгоджених термiнах пiд 

офiцiйним патронатом органу мiсцевого самоврядування, яку вони вiдвiдують. 

4. Витрати взаемних вiзитiв розподiляються наступним чином: 

4.1. Службовi делегацii' (з представникiв органiв мiсцевого самоврядування 

та виконавчоi влади) на основi запрошення вiд приймаючоi сторони 

1. Проi'зд: Делегацiя несе власнi витрати на проi'зд до партнерського 

м1ста 

2. Проживания: Приймаюча сторона несе витрати на проживания 

3. Харчувания: Приймаюча сторона несе витрати на харчування 

4. Програма: Приймаюча сторона несе витрати, пов 'язанi з оргаюзац1ею 

заходш 

4.2. Навчальнi вiзити (у тому числi членiв асоцiацiй, органiзацiй, 

молодiжних г п ... 
1. Проi'зд: Група несе власнi витрати на п оi'зд до партнерського мiста 

2. П оживания: П иймаюча 

3. Ха вання: П ймаюча а несе ви вания 

4. Програма: Програму вiзиту спiльно органiзовують партнери шсля 

погодження з органом м1сцевого самоврядувания партнера. 

Ба тiсть п ийому, екску сiй щоразу узгоджуеться 

• 
Меисько 11,iська рада 

вул. Урицького, 7 
м.Мена, 15600 
e-mai/: miskradamena@gmail.com 
www.radamena.com.110 

Urzqd Gminy w Dqbrowie 
11/, Kaszta11owa 16 

88-306 Dqbrowa 
e-mail: 11g-dabrowa@11g-dabro1va.pl 

www. 11g-dabrowa.pl • 



iндивiдуально, в залежностi вiд розмiру приймаючоi' групи. 

4.3. Шкiльнi та дитячi групп 

1. Проi'зд: Група несе власнi витрати на проi'зд до партнерського мiста 

2. Проживания: Приймаюча сторона покривае витрати. Бажано забезпечити 

проживания у приватних сiм 'ях; 

3. Харчування: Приймаюча сторона покривае витрати. Бажано забезпечити 

проживания у приватних сiм 'ях; 

4. Програма: Програму органiзовуе сторона, яка запрошуе, узгоджуючи iY з 

партнером . 
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