
UCHWAŁA Nr LIV / 452 / 2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 28 czerwca 2010r. 

w sprawie : nawiązania partnerskiej współpracy z gminą Dębno.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  12  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  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 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 
116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 
52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241  z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230 )
Rada Miejska w Nowym Tomyślu   u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.  Rada Miejska postanawia o nawiązaniu partnerskiej współpracy z gminą 
        Dębno  w zakresie kultury, oświaty, sportu, promocji turystycznej
        i gospodarki.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
     mgr inż. Piotr Szymkowiak



U Z A S A D N I E N I E

do UCHWAŁY  Nr  LIV / 452 / 2010 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 28 czerwca  2010r. 

w sprawie :  nawiązania partnerskiej współpracy z gminą Dębno.

Zgodnie  z  art.  18  ust.  2  pkt.  12 ustawy o samorządzie  gminnym – do wyłącznej 
właściwości  rady gminy należy 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 Dębno 
wystąpili:  przewodniczący  komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Finansów  obu  miast  oraz 
burmistrzowie  Dębna i Nowego Tomyśla. 
          Miasto i  Gmina Dębno od roku 1999 wchodzi  w skład powiatu  myśliborskiego 
położone w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego nad rzeką Kosą, dopływem Myśli, 
leży w odległości 112 km na południe od Szczecina oraz 44 km na północny – zachód od 
Gorzowa Wielkopolskiego i 150 km od Nowego Tomyśla 
Gmina  liczy  ogółem  21.098  mieszkańców,  z  czego  14  130  mieszka  w  samym  mieście. 
Gmina  zajmuje  powierzchnię  31878  ha,  z  czego  lasy  stanowią  prawie  połowę.  Prawa 
miejskie Dębno otrzymało w roku 1562. Dziedzictwo przeszłości oraz piękne krajobrazy z 
malowniczo położonymi jeziorami stanowią o uroku miasta i gminy. W skład gminy wchodzi 
19 sołectw. W odległości 7 km od Dębna w Barnówku znajduje się Kopalnia Ropy Naftowej i 
Gazu Ziemnego. 
        W gminie funkcjonują dwa przedszkola, siedem szkół podstawowych w tym dwie w 
mieście Dębno, a także niepubliczna szkoła podstawowa w Barnówku, jedno gimnazjum w 
Dębnie,  i  jedno  w  miejscowości  Smolnica,  oraz  szkoły  ponadgimnazjalne:  Zespół  Szkół 
Ponadgimnazjalnych  oraz  Liceum  Ogólnokształcące  Stowarzyszenia  Oświatowego. 
Ponadto  istnieją  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  dla  osób  niepełnosprawnych,  Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna MiG, Ośrodek Kultury.    W mieście znajduje się 
Szpital i  jednostka Ratowniczo – Gaśniczą Straży Pożarnej. W Gminie funkcjonuje również 
Straż Miejska.
W gminie Dębno z uwagi na jej położenie oraz bliskość granicy z Niemcami istnieją dobre 
warunki dla rozwoju przemysłu, rolnictwa, przetwórstwa rolnego, handlu oraz turystyki.
Dębno  współpracuje  z  następującymi  miastami:  Strausberg  w  Niemczech,  Renkum  w 
Holandii, Kursk w Rosji, miastem Terezin w Republice Czeskiej oraz z miastem Tczewem w 
Polsce.   Za owocną i długoletnią współpracę międzynarodową oraz za zaangażowanie na 
rzecz  rozwoju  integracji  europejskiej,  krzewienia  idei  jedności  europejskiej  oraz  przyjaźni 
między  narodami  realizowanej  na  szczeblu  samorządów lokalnych,  w  2002  roku  miasto 
Dębno zostało wyróżnione przez Radę Europy Dyplomem Europejskim. 

Nawiązanie  partnerskiej  współpracy  pomiędzy  naszymi  gminami  zbliży  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  pomoże  w 
tworzeniu atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu i rozwijaniu przyjaźni. 
          Z tych też względów podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
     mgr inż. Piotr Szymkowiak


	U Z A S A D N I E N I E

