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Umowa o wspÓłpracypartnerskiej
pomiędzy
Powiatem Bełchatowskim,
reprezentowanym przez członkÓw Zarządu:
StarostęBełchatowskiego_ Jarosława Btozdę,
Wicestarostę Bełchatowskiego - Szczepana Chrzęsta

a
Powiatem Słupskim,
reprezentowanymptzez członkÓw Zarządu:
Starostę Słupskiego _ Sławomir a Ziemianowi cza,
WicestarostęSłupskiego- Andrzeja Burego.
Kierując

się wolą przyjaźni i wsp łpracy pomiędzy mieszkarflcami powiatu

słupskiego i powiatu belchatowskiegoo świadomi, że wspÓłpraca przyczynia się do
szerokiej promocji

walorÓw

naturalnych

i cywilizacyjnych,

wzbogacania

kultur

lokalnych' połączonych wsp lnym rodowodem kultury narodowej' sprzyja wzajemnemu
poznaniu i nawiązaniu dobrych stosunkÓw społeczności
lokalnych'
przeświadczeni, że rozszerzanie i pogtębianie wspÓłpracy w wielu dziedzinach
słuryć będzie rozwojowi kulturowemu i gospodarczemu obu regionÓw oraz umoż|iwi
budowanie trwałych i głębokichwięzi spolecznych w nasrych regionach

uzgadniamY,
Conastępuje:
Art. 1.
Strony będą wspierać, koordynować i podejmować działania dla wszechstronnej
wspÓłpracy w dziedzinie: turystyki, kultury i sztuki, szkolnictwa, informacji, ochrony
zdrowia,opieki społecznej,
ochronyśrodowiska,
kultury fizyczneji sportuoraz gospodarki.
Art.2.
StronybędąwspÓłdziałać
na płaszczyźnie
rozwojuturystykipoprzez:
1) wzajemnekreowaniekorzystnegowizerunkuobu regionÓw zwłaszczaw związku
z w aznymi,lokalnymi imprezamiturystycznymii kulturalnymi,
2) wymianęinformacjio stanierozwojuturystyki,produktachturystycznychotaz
o środkach
i możliwościach
ich promocji,
produktÓwturystycznychw mediachi na imprezach,
3) wzajemnąpromocję

4) wzajęmne prezentowanieofert inwestycyjnych na imprezach promocyjnych
i targowych.
Art. 3.
Strony będąwspÓłpracowaćw dziedzinie kultury poprzezvmozliwienie i koordynację:
1) wymiany artystÓw i grup artystycznych,
2) wymiany wystaw i innych prezentacji o charakterze kulturalnym, edukacyjnym
i informacyjnym,
3) wymiany informacji - publikacji, ksiąpek, czasopism i pozostałych nośnikÓw
informacji, w tym środkowaudiowizualnych,
4) wspÓłpracy instytucji kultury,
5) wzajemnych kontaktow między stowarzyszeniamii zvtiązkami twÓrczymi,
6) wzajemne zapraszanieprzedstawicieli do uczestnictwa w festiwalach, konkursach,
pr zeg|ądach,konferencjach o charakterzekulturalnym.
Art.4.
Strony będąwspołpracowaćw dziedzinie edukacji poprzez i
1)wspołpracęw tworzeniu programÓw dla ściezekedukacji regionalnej,
2) wymianę wizyt nauczycieli szkoł średnich,
3)wymianę uczniÓw szkÓł średnich'
4)wymianę publikacji własnych, zwł.aszczadotyczącychedukacji regionalnej,
5)wymianę materiałowaudiowizualnych, organizowanie wystaw i innych prezentacji
o charakterze naukowym,
6)wspołpracęhistorykÓw, etnografow i językoznawcÓw, zajmujących się badaniem
problematyki terenÓw obu powiatow.
Art. 5.
Dla realizacji celow określonychw art. 3 i 4 niniejszej umowy Strony będą udzielać
poparcia wspÓłpracy między archiwami, bibliotekami' muzeami i galeriami oraz słuzbami
ochrony zabykow , a takŻeochrony przyrody obu powiatow.
Art. 6.
Strony wspÓłpracować będą w dziedzinie gospodarki, w szczego|ności Strony będą
wspieraćwspÓłpracę przedsiębiorcÓw i powiatowych urzędÓw pracy.
.Lrt.7.
Strony będą popierać wzajemny przepływinformacji o Życiu gospodarczym,kulturalnym'
naukowym i sportowym drugiego powiatupoprzez:
1) rozszerzanie kontaktÓw między redakcjami gazet i czasopism, ewentualnie takŻę
radiem i telewizją

2) wymianę dziennikilZy, programÓw radiowych i telewizyjnych oraz stwarzać będą
warunki do dalszego ułatwianiapracy dziennik arzy,
3) stwarzanie warunkÓw dla wzajemnego przekazywania informacji do ośrodkÓwkultury
i informacji turystycznej.
Art. 8.
Strony będą popierać bezpośredniekontakty, a zwłaszczakontakty partnerskie pomiędzy
poszczegolnymi miastami i gminami w dziedzinach stanowiących przedmiot niniejszej
umowy.
Art. 9.
Strony będą ułatwiaći popierać wymianę młodzieŻyoraz wspÓłpracę w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu.

Art. 10.
Strony będą ułatwiać i popierać wspÓłpracę w dziedzinię ochrony zdrowia szczegolnie w
dziedzinie leczenia sanatoryjnego i profi laktyki.
Art. 11.
Strony będą się wzajemnie informować o wazniejszych imprezach dotyczących dziedzin
wspÓłpracy, ktÓre stanowią przedmiot niniejszej umowy. Będą takŻe popierać wzajemny
udziałswych przedstawicieli w imprezach organizowanychprzez drugą Stronę.
Art.12.
W związku z nawiązaną wspołpracąkuiLdaze Stron zwrÓci uwagę na ustawową ochronę
praw autorskich w zakresie wartościintelektualnychi kulturalnych.
Art. 13.
Strony

będą

wspÓłpracować i

wzajemnie

się

popierać w

proeuropejskich

przedsięwzięciach z dziedzin stanowiących przedmiot niniejszej umowy otaz wymieniać
związane z tym doświadczenia, a w szczegÓ|ności dotyczące pozyskiwania środkÓw
z funduszy strukturalnychUnii Europejskiej.
Art. 14.
Jezeli wobec rea|izacji treściumowy zaistnieją okoliczności wymagaj ące zmian w jej
treściStrony mogą Zaproponowaćzmiany w formie aneksu.

Art. 15.
l ) Umowa wchodzi w Ęcie z dniempodpisania.
2) Tekst rrmowysporządzonow czterechegzemplarzach.KuŻdazeStronotrzymujedwa
egzemplarzeniniejszej umowy.
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