
UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 
 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego 
o współpracy partnerskiej z Miastem Dniepropietrowsk na Ukrainie.  
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12a 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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. 
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 327, Nr 173, poz. 1218;z 2008 r. Nr 180, poz.1111,  
Nr 223, poz1458 z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 
poz. 146); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o 
współpracy partnerskiej z Dniepropietrowskiem na Ukrainie.  

 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 



UZASADNIENIE 
 
Dotychczasowa współpraca Miasta Szczecin z partnerami z Dniepropietrowska opiera się na 
licznych kontaktach mieszkańców obu miast, ale przede wszystkim na współpracy jaka 
zawiązała się pomiędzy WyŜszą Szkołą Administracji Publicznej a Dniepropietrowskim 
Instytutem Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego 
(IZPNAZP) przy Prezydencie Ukrainy. Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe kontakty z 
róŜnymi organizacjami na Ukrainie mają znacznie starszą tradycję, choć w większości nie 
były tak bardzo sformalizowane.  

Na szczególną uwagę zasługuje projekt zrealizowany w 2008 r. pn.: „Samorząd jako 
animator rozwoju lokalnego”. Celem tego projektu było upowszechnienie na Ukrainie 
doświadczeń polskiej reformy samorządowej, w ramach którego blisko 400 przedstawicieli ze 
środowiska dniepropietrowskiego Instytutu zapoznało się z polskim system samorządu 
terytorialnego, a w szczególności jego funkcjami i zadaniami, planowaniem i kreowaniem 
rozwoju lokalnego i regionalnego, mechanizmami finansowania czy w końcu 
monitorowaniem i ewaluacją. Urząd Miasta Szczecin był wówczas włączony w ten projekt, 
prezentując swoje doświadczenia za pośrednictwem Biura ds. Organizacji Pozarządowych, 
Biura Promocji i Informacji, Wydziału Informatyki i Wydziału Rozwoju Miasta, a takŜe 
Biura Rady Miasta. W późniejszym okresie Miasto było w mniejszym lub większym stopniu 
zaangaŜowane w kolejne inicjatywy.  

Podczas ostatniego Międzynarodowego Forum Samorządowego, które odbyło się w kwietniu 
br. w Szczecinie, prezydent spotkał się z władzami Miasta Dniepropietrowsk. Obie strony 
wyraziły wolę zacieśnienia i sformalizowania współpracy administracyjnej w przyszłości. W 
maju z wizytą roboczą w Dniepropietrowsku przebywał zastępca prezydenta ds. 
gospodarczych, podczas której podpisał list intencyjny pomiędzy oboma Miastami.  

Jakość dotychczas zrealizowanych projektów, perspektywy realizacji kolejnych inicjatyw, a 
przede wszystkim moŜliwość skutecznego aplikowania o środki finansowe ze źródeł 
krajowych oraz unijnych w ramach Partnerstwa Wschodniego, stanowią najwaŜniejszą 
przesłankę uzasadniającą sformalizowanie tych kontaktów poprzez akceptację podpisanego 
Listu Intencyjnego.  

 
 


