
Projekt  

Uchwała nr ….. 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia ……………………. 

 

w sprawie zakończenia  współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a miastem 

Feodosiya na Ukrainie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Kołobrzeg wyraża wolę zakończenia współpracy nawiązanej 

pomiędzy miastem Kołobrzeg (Polska) a miastem Feodosiya (Ukraina) na podstawie Umowy 

o nawiązaniu stosunków partnerskich między miastem Kołobrzeg (Polska) i miastem 

Feodosiya (Ukraina) oraz gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturowo-humanistycznej 

współpracy z dnia 29.11.2007 r.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

 

Podstawą prawną stosunków między miastem Kołobrzeg a miastem Feodosiya na Ukrainie  

jest umowa o współpracy podpisana w dniu 29.11.2007 r.  Określono w niej konkretne obszary działań 

mające na celu uściślenie istniejących więzów przyjaźni m.in. w dziedzinach:  

-    rozwoju miast, planowania regionalnego i ochrony środowiska, 

- wspierania inicjatyw gospodarczych, rozwoju komunikacji, osiągnięć naukowo – 

technicznych, służby zdrowia, edukacji, kultury, tworzenia miejsc pracy; 

- poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,  

- prywatyzacji, antymonopolowej i podatkowej polityki formowania cen, 

- przygotowania i realizacji przedsięwzięć w celu podwyższenia skuteczności finansów 

municypalnych, 

- wymiany doświadczeń z doskonalenia struktury i funkcji administracji miasta, 

- nawiązywania kontaktów młodzieży i organizacji młodzieżowych obu krajów, 

- nawiązywania bezpośrednich kontaktów między ludźmi biznesu, przedsiębiorstwami  

i przedsiębiorcami.  

Strony ustaliły, że umowa będzie obowiązywała od dnia jej podpisania i jest aktualną  

w ciągu 5 lat. Po tym okresie ma być automatycznie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy, 

jeżeli żadna ze Stron nie powiadomi o zamiarze jej zakończenia. 

Niestety, na przestrzeni wielu lat nie doszło do realizacji wspólnych działań określonych 

w umowie, istotnych dla współpracy i dalszego rozwoju stosunków partnerskich. Dodatkowo 

nowa sytuacja geopolityczna na Ukrainie, w tym rosyjska aneksja Krymu, nie przynosi nadziei 

na zacieśnienie współpracy instytucjonalnej i społecznej pomiędzy mieszkańcami obu 

partnerskich miast.  

Rozwiązanie umowy o współpracy jest także gestem solidarności z zaatakowaną 

Ukrainą i głosem sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji i rażącego naruszenia prawa 

międzynarodowego, na które nie może być przyzwolenia.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności wynoszę o rozwiązanie zawartej umowy 

współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a miastem Feodosiya na Ukrainie 

 


