
UCHWAŁA NR XVIII/100/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Rawskim a Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie

Na podstawie art. 12 ust. 9a z 5 czerwca 19998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814) Rada 
Powiatu Rawskiego, na wniosek Zarządu Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie przez Powiat Rawski  współpracy z Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie w 
następujących dziedzinach:

1) działalność samorządów terytorialnych w zakresie edukacji, turystyki, kultury i pomocy społecznej - wymiana 
doświadczeń, umiejętności i wiedzy;

2) rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz działań prospołecznych;

3) umacnianie lokalnych inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i pomocowych;

4) współpraca organizacji pozarządowych;

5) wymiana grup twórczych oraz młodzieży szkolnej;

6) wymiana i szkolenie kadr oświatowych, pomocowych i samorządowych.

§ 2. Współpraca odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1) wizyty osób i instytucji podejmujących działania w obszarach, o których mowa w § 1;

2) współuczestnictwo w partnerskich projektach i programach w zakresie, o którym mowa w §1;

3) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół i placówek opiekuńczych;

4) organizację w miastach partnerów pobytu dzieci i młodzieży - wymiana, która umożliwi:

a) podniesienie wiedzy o regionie, jego tradycji i kulturze oraz wzmocnienie wśród młodzieży idei 
społeczeństwa obywatelskiego,

b) podniesienie poziomu świadomości społeczności lokalnych w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego
i ochrony środowiska związanych z procesem integracji europejskiej,

c) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowań do zawodu i obecności absolwentów 
szkół na rynku pracy.

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji partnerskich programów i przedsięwzięć, o których mowa w § 2 określą 
odrębne umowy, do zawarcia których upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

W maju br. w Rawie Mazowieckiej przebywała delegacja z Rejonu Bohoduchiw w osobach: Przewodniczący
Rady Powiatu Bohoduchiw, Przewodniczący Powiatu Bohoduchiw administracji państwowej i Mer Miasta
Bohoduchiw. Miasto Bohoduchiwu liczbą mieszkańców podobny do miasta Rawa Mazowiecka. Powiat
Bohoduchiw położony na zachód ( ok.40 km) od Charkowa.
Podczas pobytu delegacja zwiedziła Szpital im. Św. Ducha i szkołę ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. W
Starostwie Powiatowym odbyły się dwustronne rozmowy , w których uczestniczyli Wicestarosta
i Sekretarz Powiatu. Przedstawiciele strony ukraińskiej zaproponowali nawiązanie współpracy pomiędzy
naszymi powiatami. Stronę ukraińską interesowało szczególnie funkcjonowanie powiatu i jego jednostek
organizacyjnych. Strona ukraińska przedłożyła projekt umowy o współpracy , która określała zakres i formę

współpracy. Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi w art.12 pkt 9a, że do właściwości Rady
Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych
państw. Współpraca pozwoli na zdobycie większej wiedzy i jej wykorzystanie w bieżącym funkcjonowaniu
powiatu.
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