
Projekt

z dnia  15 września 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej miasta Krapkowice z miastem Partizánske na Słowacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach  uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża  się zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej z miastem Partizánske na Słowacji poprzez 
zawarcie  umowy współpracy, zgodnej z porozumieniem intencyjnym  /MEMORANDUM/, stanowiącym 
załącznik  do niniejszej uchwały, którego treść Rada Gminy akceptuje.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 28 września 2017 r.
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UZASADNIENIE

W grudniu 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęło pismo miasta Partizánske, z
prośbą o możliwość spotkania i podjęcia rozmów na temat współpracy. Miasta Partizánske oraz Krapkowice
mają bowiem wspólną historię. Słyną z produkcji obuwia, dzięki Tomaszowi Bacie i jego rodzinie, którzy
zbudowali zakłady zarówno w Krapkowicach, jak i w mieście Partizánske oraz wielu innych. Właśnie na
gruncie wspólnej historii przemysłowej burmistrz miasta Partizánske Jozef Božik postanowił zachęcić do
współpracy bratnie miasta z terenu Polski, Czech, Chorwacji, Serbii, które zawdzięczają swój rozwój
zakładom obuwniczym Tomasza Baty.

Celem utworzenia partnerstwa jest stworzenie swoistej grupy miast o wspólnej historii produkcji obuwia z
terenów Europy południowo-wschodniej i współpracy w zakresie:

● Kultura, sztuka, historia
● Szkolnictwo i edukacja
● Sport
● Turystyka
● Zrównoważony rozwój
● Ochrona środowiska
● Ochrona dziedzictwa kulturowego
● Inne wzajemnie uzgodnione obszary.

Wspólny potencjał partnerskich miast umożliwiłby pozyskanie finansowych, zewnętrznych środków
europejskich na projekty miękkie, dzięki którym możliwa byłaby wymiana i integracja mieszkańców.

W marcu 2017 roku burmistrz Krapkowic wizytował miasto Partizánske zgodnie z wcześniejszym
zaproszeniem tamtejszych władz. Spotkanie było bardzo owocne. Kolejną wizyta odbyła się
8 września 2017. Wówczas Burmistrz Krapkowic na zaproszenie Słowaków uczestniczył
w obchodach 79lecia istnienia miasta oraz odsłonięcia pominika poświęconego założycielowi miasta
Partizánske - Jana Antoniego Baty, brata Tomasza Baty. Wówczas podpisano wspólny list intenycjny o
chęci nawiązania partnerstwa pomiędzy Krapkowicami i Partizánske.

Słowacki potencjalny partner to miasto nieco większe od Krapkowic (ok. 22 000 mieszkańców-miasto).
Dysponuje podobną bazą obiektów sportowych, kulturalnych, oświatowych, gastronomicznych i
noclegowych. Na terenie miasta działają liczne kluby sportowe m.in. II ligowy zespół piłki ręcznej kobiet,
IV ligowa drużyna piłki nożnej, zespół hokejowy oraz sekcja zapaśnicza. Rozwój gospodarczy miasta
przebiega podobnie jak w Krapkowicach.

Mając na względzie powyższe, miasto Partizánske jest bardzo dobrym kandydatem do zawarcia partnerstwa
międzynarodowego. Wspólna historia przemysłowa posłuży jako ciekawa baza dla przyszłych kontaktów
między mieszkańcami. Można przypuszczać, że ich podobne wykształcenie, doświadczenia zawodowe,
przeżycia oraz podobny język będą sprzyjać zawieraniu nowych przyjaźni. Dodatkowym atutem partnera
jest jego stosunkowo bliskie położenie ok. 320 km, co stanowi ok. 4-5 h jazdy samochodem/autobusem.
Dotychczasowi partnerzy zagraniczni Krapkowic znajdują się w większości znacznie dalej, co stanowi
dodatkowe utrudnienie w prowadzeniu współpracy. Pod uwagę należy wziąć także perspektywy
pozyskiwania środków unijnych w przyszłości. Kraje wyszehradzkie w partnerstwach grupowych mają w
przyszłości znacznie większe szanse na finansowanie wspólnych projektów.
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