Miadziol

Frombork

UMOWA
o partnerskiej wspolpracy pomi^dzy
administracj^ Miadzielskiego Rejonu Obwodu Minskiego (Bialorus)
a Miastem i Gmina^ Frombork (Polska)
Komitet Wykonawczy Miadzielskiego Rejonu Obwodu Minskiego Republiki
Bialorusi i Urzqd Miasta i Gmimj Frombork, Polska, okreslane jako Strony, na
podstawie wspolnych interesow i w celu zapewnienia korzystnych warunkow
dla rozwoju i wspolpracy (kulturalnej, handlowej, gospodarczej, naukowej
i technicznej) pragnqc efektywnie wykorzystywac potencjal obu stron i biorqc
pod uwagt* potrzebg wzmocnienia stosunkow migdzynarodowych, wyrazajq ch$c
wspolpracy na ponizszych plaszczyznach.
1. Strony dzialajq na zasadach rownosci, partnerstwa, wzajemnych korzysci
i wzajemnej odpowiedzialnosci za realizacje postanowieh niniejszej
Umowy i porozumien osiqgnigtych na jej podstawie.
2. Strony podejmujq wszelkie niezbgdne starania i w celu rozwini^cia
i rozszerzenia dwustronnych kontaktow w kierunkach tun/styki, kultury
oraz wspolpracy na plaszczyznie spolecznej, handlowej i gospodarczej.
3. Strony w ramach swoich kompetencji przyczyniajq sig do hoorzenia
korzystnych
warunkow dla bezposredniej
wspolpracy
migdzy
zainteresowanymi organizacjami
i podmiotami
gospodarczymi,
przedsigbiorstwami i organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami
gospodarczymi, zlokalizowanymi na terenie miasta i gminy Frombork
oraz rejonu Miadzielskiego, niezaleznie od ich podleglosci i formy
wtasnosd, ktorzy b$dq brae udzial w realizacji konkretnych dzialan,
w ramach swoich kompetencji i na podstawie istniejqcych umow lub
protokolow. Odpowiedzialnosc za realizacj$ umow ponoszq podmioty,
ktorzy podpisaly porozumienia.

4. W celu rozwoju wspolpracy spolecznej, kulturalnej, turystycznej,
informacyjnej, handlowej oraz gospodarczej, Strony wymieniajq sig
informacjami
i materialami merytorycznymi, wynikami badan,
informacjami o dzialaniach w sferze gospodarczej i spoleczno-kulturalnej.
5. Strony promujq wymiane_ doswiadczen w dziedzinie spolecznej,
kulturalnej, turystycznej, informacyjnej,
handlowej, gospodarczej
i edukacyjnej. Strony pomagajq w wymianie delegacji, w organizacji
wspolnych seminariow, konferencji, okrqglych stolow, a takze
w uczestnictwie ich przedstawicieli w wydarzeniach takich jak: festiwale,
wystawy, targi, konkursy, zaivody sportowe, konferencje, odbywajqcych
si$ na terenie regionow Miadziol oraz Miasta i Gminy Frombork.
6. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania i jest waina
przez 5 lat. Niniejsza Umowa zostaje przedluzona na kazdy kolejny rokf
pod warunkiemf ze zadna ze Stron nie zglosi, ze zamierza rozwiqzac
Umowg, ale nie pozniej niz 3 miesiqce przed jej un/gasnigciem,
powiadamiajqc na pismie drugq strong.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy sq dokonywane za
wspolnq zgodq stron i sq dokumentowane protokolami, ktore stajq sie_ jej
integralnq cz^sciq. Spory dotyczqce interpretacji lub stosowania
postanowien niniejszej umowy sq rozwiqzywane w drodze negocjacji
i konsultacji migdzy stronami.
Umowg sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu w kazdym jgzyku dla kazdej ze stron.
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