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UMOWA
o braterstwie miast Notly Sqcza i Stryia

Realizujqc dq2enia Rzqd6w Polski i

Ukrainy do budowania dobrosqsiedzkich
stosunk6w miqdzy pafistwami oraz
wzmacniania wiqzi spalecznych,
gospodarczych, kulturalnych,
o$wiatowych i zwiqzku ekonomicznego,
Burmistrz Stryja Oleg Kaniwiec oraz
Burmistrz Noury S4cza Ludomir Handzel
podpisali Niniejsza Umowq o braterstwie
miqdzy miastem Nowy Sqcz a Stryj.
Bqdzie to sprzyjai wymianie
do6wiadczeri, lepszemu poznaniu i

zrozumieniu obu region6w.
Tym samym gminy Nowy Sqcz i Stryj

ulatwiq swoje praktyczne dzialania tak,
aby te potqczenia obejmowaty:
zepewnienie wsp6lpracy w zaloesle
samorzqdu miejskiego;
- promowanie rozwoju spoleczno6ci
miejskich i wolontariatu;
- wsp6lpraca gospodarcza, nawiqzywanie
bezpo5rednich powiqzafi miqdzy
strukturami biznesowymi, firmami,
tworzenie wsp6lnych przedsiqwziqi i

stowarzyszef we wsp6lnych sferach
rolnictwa, nauki i techniki;
- wymiana delegacji z rad miejskich,
instytucji biznesowych, edukacyjnych,
medycznych, kulturalnych i sportowych;
- wvmiana specialist6w z dziedzin

vroAA
npo no6parrnncrBo mix micranau

Hosxfi Conq ra Crprfi

Peaniaosylo'{H HaMipu Vpn4ie nonuuli
Ta Yxpaixr npo BcTaHoBneHHr

4o6pocycigcuxux ei4xocux rvrix

AepxtaaaMuisMerotognniqHenHn
coqiaaunux, ginoeux, HyJrbrypHux,

ocBiTH ix, exoH otvti,{ H r,tx 3B'n3xi g fvli cuxt4 fi
roroBa Ctpun, Orer Kanise4u, Ta Mep

Hoenfa Conq, Fhogonnip [an4aeau
ni4nucynru AaHy Yro4y npo
no6parunacrgo nlix rraicramu 3axonaxe ra
Crprafi. l-le cnpunrrMe o6lniHy 4ocei4onn,
HpaqoMy oeHafiorvueHHlo ra
noposynaiu nlo o6ox perioHis.

Taxrro qHHoM, nayniqnnanireru Hosoro
Conqa ra Crpun ceoiiih npaKTHr{HHMl,t

ginnu cnpt,tnrhMyrb roMy, lqo6 qi

3B'H3r{r OXOnIH}SarU:
- aa6eaneqeHHfl cnienpaqi y cQepi

nayxi r4unarbHoro ynpaaaixxn;
- cnpHnHHR po3Bxrxy rpoMa4 micr ra

BonoHTepcuxoT po6orra;
- exononaiqna cnienpaqn,

HararoAH{eHHfl npnMt4x ss'nsxie mix
6iexec-crpyxrypaMH, xomnaninnnu,

crBopeHHr cniruHrx ni4npuenacrs ra
acoqiaqifi y 3aranbHHx cQepax

4inaunocri ciaucuxoro rocnoAapcrBa,
HayKr irexHororii;

- o6rtnin 4eneraq,innnu eig nnicuxux pag,

6ituecy, ocliTu, MeAuqnHH, Kynbrypuux



gospodarki narodowej;
- nawiqzywanie wiqzi turystycznych;

- organizacja wystaw i wycieczek
kulturalnych, artystycznych, w tym
wsp6tpraca archiwalna i historyczna;

- dziatalnoSi u2ytecznoSci publicznej,
budowa i utrzymanie dr6g;

- wsp6lpraca w rozwiqzyruaniu
problem6w Srodowiskowych;
- wspotpraca w dziedzinie energetyki i

infrastruktury;
- wsp6lpraca w ramach projekt6w
i nwestycyj no-gra ntowych

Burmistrz Nowy Sqcza

Ludomir Handzel

 

Ta cnopTl4BHHX 3aKnaA,tB;

- o6nain cneqiaaicrannr B rany3nx
HapoAHoro rocnoAacTBa;

- HanaroA)t{eHHR rypucrl4r{H rx ae'nexie;
- opraniaaqin xynurypHltx, Mxcreqbxhx

BHCTaBoH i rypia, Bxlxrqaxlvu apxiany ra
icropuvxy cnienpaqrc;
- Ainauxicru xomyHarbHux

ni4npreancre, 6y4ieHrqrBa fi yrprnnaHHn

4opir;
- cnisnpaqn y cQepi arpiuenxR

exoaoriqxHx nhraHb;
- cniepo6irnuqrao y cSepi eHeprermKn

ra ixQpacrpyKrypr;
- cnienpaqn B paMKax ixeecrnqiilnrx ra

rpaHToBHx npoexris.

l'onoea raicra Crprfi
Oner Karisequ


