
UCHWAŁA Nr XXVII / 211 / 2005
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMY ŚLU

z dnia 18 marca 2005r. 

w sprawie : nawiązania partnerskiej współpracy z gmin ą Sulęcin

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt.  12)  ustawy z  dnia  8  marca 1990 roku  o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203) Rada Miejska w Nowym Tomy ślu,   u c h w a l a    , co nast ępuje:

§ 1.  Rada Miejska postanawia o nawi ązaniu partnerskiej współpracy z gmin ą 
        Sulęcin  w zakresie kultury, o światy, promocji turystycznej i gospodarki.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Nowego Tomy śla.

§ 3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia .



U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY  Nr XXVII / 211 / 2005 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMY ŚLU
z dnia 18 marca 2005r. 

w sprawie :   nawi ązania partnerskiej współpracy z gmin ą Sulęcin

Zgodnie  z  art.  18  ust.  2  pkt.  12  ustawy  o  samorządzie  gminnym  –  do
wyłącznej  właściwości  rady  gminy  naleŜy  podejmowanie  uchwał  w  sprawie
współdziałania  z  innymi  gminami  oraz  wydzielania  na  ten  cel  odpowiedniego
majątku.

Z inicjatywą  nawiązania współpracy pomiędzy gminą Nowy Tomyśl a Gminą
Sulęcin wystąpili  :  Rada Miejska i   Burmistrz Sulęcina.  Inicjatywa w tym zakresie
władz samorządowych gminy Sulęcin wynika z bardzo pozytywnych wyników, jakie
osiągnęły współpracujące ze sobą  od ponad czterech lat powiaty : Nowotomyski  i
Sulęciński.

Gmina Sulęcin jest  połoŜona w północno – zachodniej części  województwa
lubuskiego, ok. 45 km na południe od Gorzowa Wlkp. Liczy 16.782 mieszkańców, w
tym w Sulęcinie mieszka 10.300 osób.  Miasto Sulęcin jest jednym z najstarszych
miast  polskich,  w 2004 roku  obchodził  760 –  lecie  istnienia.  Jest  stolicą  powiatu
Sulęcińskiego, od 1993r. członkiem Związku Miast Polskich, a od 1994 r.  stał  się
członkiem polsko – niemieckiego Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. Na terenie
gminy Sulęcin znajduje się 14 sołectw. W gminie funkcjonują dwa przedszkola, trzy
szkoły podstawowe, jedno gimnazjum ,  specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy
oraz  dwie  szkoły  ponadgimnazjalne  :  Liceum  Ogólnokształcące  i  Zespół  Szkól
Licealnych i Zawodowych. Krajobrazowo gmina naleŜy do najbardziej urozmaiconych
terenów Ziemi Lubuskiej. Wysokie wzgórza, pełne malowniczych jezior, lasy, okazałe
głazy  narzutowe  tworzą  niepowtarzalne  krajobrazy  nazywane  „Sulęcińską
Szwajcarią”.  W gminie  Sulęcin  z  uwagi  na  jej  połoŜenie  oraz  bliskość  granicy  z
Niemcami  istnieją  dobre  warunki  dla  rozwoju  przemysłu,  rolnictwa,  przetwórstwa
rolnego, handlu oraz turystyki.

Nawiązanie  partnerskiej  współpracy  pomiędzy  naszymi  gminami  zbliŜy  do
siebie  mieszkańców  obu  gmin,  pozwoli  na  wymianę  doświadczeń  między  ich
władzami. Współpraca przyczyni  się  do pielęgnowania istniejących i do powstania
nowych kontaktów między mieszkańcami, szkołami, związkami i organizacjami obu
gmin  oraz  pomoŜe w  tworzeniu  atmosfery  sprzyjającej  nawiązywaniu  i  rozwijaniu
przyjaźni. 

          Z tych teŜ względów podjęcie niniejszej uchwały naleŜy uznać za uzasadnione.


