
UMOWA 

O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY 

POMIĘDZY   SPOŁECZNOŚCIAMI TERYTORIALNYMI   GMINY  WIELKA DYMERKA    
OBWODU  KIJOWSKIEGO  ( UKRAINA ) I  MIASTA  DĄBIE  WOJEWÓDZTWA  

WIELKOPOLSKIEGO  (POLSKA)   

 

Terytorialna społeczność gminy Wielka Dymerka  rejonu  browarskiego  obwodu  
kijowskiego (Ukraina), w osobie Wójta Gminy Boczkarowa  Anatolia Borysowicza i 
terytorialna społeczność gminy Dąbie  województwa wielkopolskiego (Polska), w 
osobie Burmistrza Miasta i Gminy Zbigniewa Mielczarka, w treści dalszej zwane 
„Stronami”,  
-  biorąc pod uwagę warunki i zadania zawarte w Traktacie między Rzeczpospolitą 
Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy 
sporządzonym w Warszawie  dnia 18 maja1992 r.,  
- kierując się Europejską Konwencją Ramową o współpracy Transgranicznej między 
Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi sporządzoną w Madrycie dnia 21 maja 
1980r.,  
- potwierdzając fakt, iż głównym zadaniem międzyregionalnej współpracy jest 
umocnienie stosunków pomiędzy naszymi narodami, regionami i miastami,  
- sprzyjając rozpoczęciu i rozwojowi owocnej współpracy pomiędzy naszymi 
społecznościami: społecznymi, sportowymi, kulturalnymi, instytucjami                                  
i przedsiębiorstwami gminy Wielka Dymerka i gminy Dąbie  zawarły Umowę o 
następującej treści: 
 

Artykuł 1 
 
Strony rozwiną współpracę w następujących dziedzinach: 

- przemysłu, rolnictwa i handlu, 
- nauki, oświaty i ochrony zdrowia, 
- kultury i sztuki, 
- turystyki i sportu, 
- gminnego samorządu, 
- ekologii i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. 

 
Artykuł 2 

 
Strony popierają wzajemny rozwój handlu, produkcji, inwestycyjnej i innej 
współpracy gospodarczej. Strony sprzyjają utworzeniu wspólnych przedsiębiorstw, 
spółek akcyjnych, domów towarowych i innych społecznych struktur, podtrzymują 
dwustronną współpracę przedsiębiorstw, w tym małych i średnich firm.  

 



 
Artykuł 3 

 
Strony okazują niezbędne wsparcie, w ramach swoich pełnomocnictw, w zawarciu              
i realizacji bezpośrednich umów (kontraktów) pomiędzy przedsiębiorstwami                         
i  instytucjami wszystkich form własności znajdującymi się w gminie Wielka 
Dymerka w rejonie  browarskim , obwodzie  kijowskim (Ukraina) i gminie Dąbie w 
powiecie  kolskim , województwie  wielkopolskim   (Polska), w zakresie dostaw 
surowców, artykułów spożywczych, wyrobów produkcyjno - technicznego 
przeznaczenia, towarów masowego użytku i usług. 
Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wypływających z treści umów 
(kontraktów) wspominanych w p. 1 niniejszego artykułu, ponoszą zawierające je 
podmioty gospodarcze. 
 

Artykuł 4 
 
Strony sprzyjają nawiązaniu stosunków pomiędzy organami zarządzania 
przedsiębiorstwami, naukowymi instytucjami i organizacjami, zakładami ochrony 
zdrowia i szkolnictwa gminy Wielka Dymierka w rejonie browarskim , obwodzie 
kijowskim (Ukraina) i gminy Dąbie w powiecie kolskim, województwie 
wielkopolskim   (Polska). 
 

Artykuł 5 
 
Strony sprzyjają realizacji dwustronnych programów wymiany kulturalnej jak 
również nawiązaniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów w dziedzinie kultury i 
sztuki. 
 

Artykuł 6 
 
Strony wszechstronnie popierają rozwój turystki. 
 

Artykuł 7 
 
Strony wspierają współpracę pomiędzy miejscowymi organami władzy 
samorządowej, szczególnie w zakresie rozwoju programów dziecięcych, 
kulturalnych i sportowych. 
 

Artykuł 8 
 
Strony wspierają współpracę w dziedzinie ochrony środowiska,  racjonalnego 
wykorzystania i odnowy zasobów naturalnych, jak również współpracę w zakresie 
bezpieczeństwa ekologicznego i wspierania rozwoju ekologicznych przedsiębiorstw. 

 



 
Artykuł 9 

 
W celu realizacji wyżej podanych żądań Strony mogą przeprowadzić odpowiednie 
konsultacje, wyznaczać osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych 
programów w zakresie współpracy. Każda ze stron powstrzymuje się od działań 
mogących wyrządzić szkodę drugiej Stronie. 
 

Artykuł 10 
 
Strony realizują wymianę informacją i doświadczeniem w dziedzinach 
wymienionych w artykule 1 niniejszej Umowy, jak również w zakresie innych pytań 
stanowiących dwustronne zainteresowanie. 
 

Artykuł 11 
 
Strony realizują współpracę w ramach niniejszej Umowy zgodnie z 
ustawodawstwem Ukrainy i Polski i w granicach kompetencji wyznaczonych 
ustawodawstwem Ukrainy i Polski. 

Artykuł 12 
 
Koszty związane z udziałem we wspólnych projektach i programach będą 
pokrywane przez Strony zgodnie z odpowiednimi umowami i decyzjami. 
 

Artykuł 13 
 
Koszty związane z podjęciem delegacji (zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami 
tłumaczy) pokrywa goszcząca Strona. Koszt przejazdu do miejsca spotkania 
pokrywają każda ze Stron z własnych środków. 
 

Artykuł 14 
 
Zmiany i dopełnienia do niniejszej Umowy wprowadza się za wzajemną pisemną 
zgodą Stron w postaci protokołów, będących jej integralną częścią. 
 

Artykuł 15 
 
Rozbieżności wynikające z wyjaśnienia lub zastosowania treści niniejszej Umowy 
będą rozwiązywane w drodze wzajemnych konsultacji Stron. 
 
 

Artykuł 16 
 

 



Umowa zawarta jest na okres 5 lat i może być przedłużona na następne 5 lat pod 
warunkiem otrzymania z trzymiesięcznym wyprzedzeniem pisemnej zgody od 
każdej ze stron na jej przedłużenie. Wstrzymanie realizacji niniejszej Umowy nie 
wpływa na wykonanie przez Strony projektów i programów podjętych zgodnie z 
treścią niniejszej Umowy i nie zrealizowanych w momencie jej wstrzymania, jeżeli 
strony nie postanowią inaczej. 
 

Artykuł 17 
 
Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z chwilą jej podpisania. 
Sporządzone w gminach Dąbie  i Wielka Dymerka i parafowane  w dniu 16 
października 2008r. w językach ukraińskim i polskim, w dwóch egzemplarzach,  
mających    jednakową    moc     prawną. 
 
 
 
          W imieniu                                                                    W  imieniu 
Terytorialnej społeczności                                      Terytorialnej społeczności 
Gminy  Wielka Dymerka                                          Gminy Dąbie   
Rejonu  Browarskiego                                              Powiatu  Kolskiego                                                                             
Obwodu Kijowskiego                                                województwa  wielkopolskiego                   
        Ukraina                                                                           Polska  
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     
      Wójt Wielkiej Dymerki                                                 Burmistrz Dąbia  
/_/ Anatolij Borysowicz Boczkarow                          /_/Zbigniew Mielczarek                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


