UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji partnerskich pomiędzy Meziměsti Region Hradec
Kralove Republika Czeska a Mieroszowem w Województwie Dolnośląskim Rzeczpospolitej Polskiej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2019 r. poz.
506 ) - Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje :
§ 1. Wyraża wolę nawiązania partnerskiej współpracy z miastem Meziměsti Region Hradec Kralove Republika
Czeska.
§ 2. Upoważnia Burmistrza Mieroszowa do zawarcia Porozumienia o ustanowieniu realizacji miast
partnerskich pomiędzy miastem Meziměsti Region Hradec Kralove Republika Czeska a Gminą Mieroszów
w Województwie Dolnośląskim Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
Współpraca pomiędzy Gminą Mieroszów a Miastem Mezimesti rozpoczęła się na początku lat 90 tych tuż po
przemianach ustrojowych w Polsce i Czechach. Początkowo kontakty sprowadzały się do płaszczyzny kulturalnej
i sportowej w niewielkim stopniu przekładając się na korzyści ekonomiczne. Pierwsze inicjatywy napotykały na
wiele przeszkód takich jak: bariera językowa, brak instrumentów finansowych oraz panujące stereotypy.
Momentem zwrotnym okazało się przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej. Otwarcie granic oraz nowe
możliwości finansowania wspólnych projektów z programów takich jak Interreg III A, a następnie PO EWT RCZ –
RP 2007 – 2013 sprawiły, iż współpraca transgraniczna nabrała nowego wymiaru. Obecnie z miastem partnerskim
Meziměsti realizowane są projekty w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020.
W efekcie pojawiają się kolejne, znacznie bardziej zaawansowane pomysły. Współpraca zapoczątkowana na
płaszczyźnie kulturowej rozszerzyła się również na inne dziedziny takie jak: turystyka, edukacja czy promocja
regionu. Niezwykle ważnym czynnikiem dla powodzenia kolejnych inicjatyw było zdobycie niezbędnego
doświadczenia i wypracowania sprawnego systemu komunikacji między partnerami. Wyrażenie przez Radę
Miejską woli nawiązania partnerskiej współpracy z miastem Meziměsti pozwoli samorządom naszych miast,
mieszkańcom oraz przedsiębiorcom nawiązać kolejne kontakty, które pozwolą wygenerować nowe inicjatywy
gospodarcze, edukacyjne, społeczne i kulturowe. Dużym ułatwieniem i bodźcem zachęcającym do współpracy
w zakresie wspólnych inicjatyw kulturalnych, kontaktów biznesowych i handlowych jest niewielka odległość
dzieląca nasze miasta. Z pewnością rozwijanie nawiązanych kontaktów oraz dalsza współpraca międzynarodowa
służyć będą europejskiej integracji, przyczynią się do promocji Gminy Mieroszów w Czechach oraz wymiany
dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy obydwoma miastami. Przyjęcie przez Wysoką Radę przedłożonej
uchwały pozwoli sfinalizować rozmowy na temat przyszłego partnerstwa między Gminą Mieroszów a Miastem
Mezimesti oraz podpisać porozumienie o ustanowieniu realizacji miast partnerskich
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