
UMOWA 
 

o współpracy między gminą Hutir –Budyliu powiat Sniatyń  
województwo Iwano – Frankowskie ( Ukraina ) i gminą Janów 

powiatu częstochowskiego ( Polska ) 
 
 

Gmina Hutir – Budyliu powiat Sniatyń województwo Iwano – Frankowskie (Ukraina ) w osobie 
wójta Olega Bogdanowicza i gmina Janów powiatu częstochowskiego ( Polska ) w osobie wójta 
Adama Markowskiego, dalej Strony, 

odpowiednio do zapisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 
1985 roku oraz Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych 
stosunkach i współpracy z dnia 18 maja 1992 roku, 

mając na względzie dalsze wzmacnianie przyjacielskich stosunków między gminą                      
Hutir - Budyliu i gminą Janów, 

pragnąc rozwijać współpracę w sferze ekonomicznej, socjalnej, gospodarczej, transportowej, 
kulturalno – pedagogicznej i innych sferach działalności administracyjno – terytorialnych jednostek, 

uważając, że dwustronna współpraca, wymiana doświadczeń doda nowych bodźców do 
rozwiązania nowych zadań postawionych przed miejscowym samorządem, 

na podstawie równouprawnienia i korzyści dla dwóch Stron, 
umówili się, co następuje : 
 

§1 
 
1.  Głównymi dziedzinami wspólnej współpracy, wymiany doświadczeń i udzieleniem pomocy są 
    problemy w następujących dziedzinach : 
a) gospodarki wiejskiej, transportu i handlu, 
b) nauki, techniki, oświaty i ochrony zdrowia, 
c) kultury i sztuki, 
d) miejscowego samorządu, 
e) ekologii i racjonalnego wykorzystania bogactw naturalnych, 
f) rozwoju działalności gospodarczej 

2.  Dziedziny współpracy mogą być, w miarę ich rozwoju i za wspólną zgodą i rozumieniem się Stron,  
    uzupełnione i rozszerzone.  
 

§2 
 
Współpraca może odbywać się w takich formach : 

1) realizacji wspólnych projektów i programów, 
2) wymiany delegacjami w celu wymiany doświadczenia, 
3) organizowania i prowadzenia konferencji, seminariów, konsultacji i narad specjalistów                   

w kwestii rozwoju miejscowego samorządu, 
4) za uzgodnieniem Stron w innych formach współpracy. 

 
§3 

 
1.  Strony będą utrzymywać i sprzyjać wspólnemu rozwoju handlu, rzemiosła i również innych  
    rodzajów ekonomicznej współpracy, 
2.  Strony będą sprzyjać prowadzeniu różnych przedsięwzięć, które mają służyć pozyskaniu inwestycji  
    dla stworzenia nowych miejsc pracy. 
 

§4 
 
Strony pomagają i sprzyjają w rozwoju rynków bytu, prowadzą wspólne przedsięwzięcia, które mają 
promować i reklamować towary wyprodukowane przez jednostki, które prowadzą swoją działalność na 
terytorium Stron. 
 
 
 



§5 
 
Strony będą prowadzić wymianę doświadczeń, wyniki których będą przedstawiać na wspólnych 
seminariach, konferencjach, itp. 

§6 
 
1. Strony będą sprzyjać organizowaniu wypoczynku uczniów i studentów szkół położonych na 
    terytorium Stron. 
2. Strony aprobują i podtrzymują rozwój współpracy w dziedzinie turystyki. 
 

§7 
 
Strony będą sprzyjać współpracy między twórczymi zespołami i także fundacjami kultury                      
gminy Hutir - Budyliu i gminy Janów, prowadzeniu artystycznych przedstawień, występów zespołów, 
solistów. 
 

§8 
 
Strony będą ściśle współpracować w dziedzinie rozwoju miejscowego samorządu, udoskonalą 
protokoły, które regulują działalność ich organów. 
 

§9 
 
Strony będą rozwijać ścisłą współpracę w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwa ekologicznego i będą sprzyjać hodowli produktów rolnych za pomocą ekologiczno 
czystych metod. 
 

§10 
 
Mając na celu realizację niniejszej Umowy Strony mają prawo podpisać osobne umowy, które stosują 
się do konkretnych kierunków dwustronnej współpracy zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i Polski. 
 
  

§11 
 
Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy będą przyjmowane w formie protokołów, które po ich 
podpisaniu zostaną nierozłączną jej częścią. 
 

§12 
 
Rozbieżności, które wystąpią podczas tłumaczenia dokumentów albo zastosowania tej Umowy, będą 
rozwiązywane drogą wspólnych konsultacji i negocjacji miedzy dwiema Stronami. 
 

§13 
 
Współpraca będzie odbywać się z zachowaniem wymogów ustawodawstwa Unii, Ukrainy i Polski,             
w zakresie kompetencji Stron. 
 

§14 
 
1. Niniejsza Umowa jest zawarta na nieograniczony termin. 
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę, uprzedzając o tym inną Stronę nie  
    później niż za trzy miesiące. 
 

§15 
 
Umowa staje się ważna po 30 dniach od momentu jej podpisania. 
 

 
 



 
§16 

 
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, które mają 
jednakową moc prawną. 
 
 
 
W imieniu gminy Hutir –Budyliu                                 W imieniu gminy Janów 
powiat Sniatyń                                                        powiatu częstochowskiego 
województwo Iwano – Frankowskie                                                  
Ukraina                                                                            Polska 
Wójt Gminy                                                                      Wójt Gminy  
 
Oleg Bogdanowicz ( podpis nieczytelny)     
......................................................... 
( okrągła pieczęć z godłem Ukrainy pośrodku                                                                                                                           
i napisem w otoku : Hutir-Budiwskaja Rada Wiejska 

Powiatu Sniatyńskiego Obwód Iwano-Frankowsk) 
08.12.2007 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Janów  

 

/-/ Sławomir Krzyształowski  

 


