
UCHWAŁA NR LXVI/530/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 7 października 2022 r. 

w sprawie kontynuacji współpracy partnerskiej z Gminą Kaźmierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Kierując się przekonaniem o dużym znaczeniu rozwoju stosunków partnerskich, współdziałania 
między samorządami, instytucjami i przedsiębiorcami, wyraża się wolę kontynuacji współpracy z Gminą 
Kaźmierz. 

§ 2. W celu umocnienia powyższej współpracy wyraża się zgodę na podpisanie deklaracji w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Leszek Stróż 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXVI/530/2022 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 7 października 2022 r. 

 
 

  

DDEEKKLLAARRAACCJJAA  

WWOOLLII  KKOONNTTYYNNUUOOWWAANNIIAA  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  
  

 
      W dniu 7 października 2022 roku w Kaźmierzu, w obecności radnych Rady Miejskiej 
Bystrzycy Kłodzkiej i Rady Gminy Kaźmierz oraz zaproszonych gości, w czasie trwania 
uroczystej sesji: 
 
Pani Renata Surma               Burmistrz Bystrzycy Kłodzkie 
Pan Leszek Stróż                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 
 
 
Pan Zenon Gałka                   Wójt Gminy Kaźmierz 
Pani Arleta Wojciechowska  Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz 
  
podpisali deklarację woli kontynuowania współpracy o następującej treści: 
 
     „My niżej podpisani, kierując się celami i zasadami współpracy i partnerstwa, 

mając na uwadze wieloletnie doświadczenie współdziałania zapoczątkowanego 

uchwałami Rad podjętymi w dniu 10 listopada 1995 r., w przekonaniu o wzajemnych 

korzyściach wynikających z zacieśnienia dotychczasowych kontaktów, dążyć 

będziemy do dalszego rozwijania efektywnej współpracy między społecznościami, 

instytucjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami naszych Gmin.  

     Mamy świadomość, że współpraca w dalszym ciągu będzie ważnym elementem 

promocji i popularyzacji walorów naszych Gmin oraz otworzy nowe perspektywy 

rozwoju w dziedzinach interesujących Partnerów.” 

 

      Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej                                                Wójt Gminy Kaźmierz 
 
 
                 Renata Surma                                                                    Zenon Gałka 
 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej                                                Przewodnicząca  
             Bystrzycy Kłodzkiej                                                          Rady Gminy Kaźmierz 

 

                Leszek Stróż                                                                 Arleta Wojciechowska 

 

 
Kaźmierz, dnia 7 października 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz Gmina Kaźmierz od początku swojej współpracy podejmowały 
wiele działań mających na celu promocję walorów turystycznych, zwiększenia wymiany turystycznej 
przekładających się na rozwój kulturowy, regionalny, gospodarczy i społeczny obu Gmin. 

Nawiązanie partnerstwa pomiędzy Gminami przyczyniło się do wymiany działań  
w dziedzinach kultury, sportu, edukacji, promocji oraz współpracy sołectw i ochotniczych straży pożarnych.  
  W związku z powyższym, w przekonaniu o potrzebie i konieczności kontynuowania oraz tworzenia 
dalszej wspólnotowej struktury współpracy, podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.   
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