
UCHWAW Nr 343/XXX1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczqcego wspotpracy miqdzygminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Rada Miejska w Serocku postanawia nawiqzai partnerskq wspotpracq pomiqdzy miastem 
Balatonalmadi a gminq Miasto i Gmina Serock. 

Nawiqzana wspotpraca opierai siq bqdzie na wzajemnych kontaktach dqzqcych do jak 
najlepszego poznania siq, wymiany poglqdow i informacji pomiqdzy mieszkancami 
poszczegolnych samorzqdow, w tym szczegolnie do: 
1) wzajemnej informacji o obszarach bqdqcych przedmiotem zainteresowania stron 

w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, sportu; 
2) utatwienia kontaktow miqdzy spotecznoiciami lokalnymi; 
3) wymiany doiwiadczen w pracy organow administracji samorzqdowej; 
4) stworzenia warunkow dla wzajemnej prezentacji dorobkow lokalnych irodowisk 

artystycznych i kulturalnych; 
5) wzajemnej wymiany grup dzieci i mtodzieiy. 
Przedsiqwziqcia w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu realizowane bqdq 
ze srodkow budietu gminy. 

Projekt porozumienia dotyczqcego partnerskiej wspotpracy pomiqdzy samorzqdami, o ktorych 
mowa w 5 1 stanowi zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Miasto i Gmina Serock jako miasto o charakterze turystyczno- rekreacyjnym rozpoczqto 

poszukiwania miasta partnerskiego o zblizonym charakterze, z ktorym nawiqzatoby 

wspotpracq partnerskq. Za poirednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 

w Budapeszcie, udato siq nawiqzad kontakt z burmistrzem miasta Balatonalmadi na Wegrzech, 

ktore rowniei wyrazito wolq nawigzania wspoipracy partnerskiej z gminq Miasto i Gmina 

Serock. 

Miasto Balatonalmadi jest potozone w komitacie Veszprem w powiecie Balatonalmadi. 

Jest to popularna miejscowoid letniskowa w zachodniej czqici Wegier, potozona nad ostoniqtq 

wzgorzami zatokq w potnocno- wschodniej czesci Balatonu. Miasto powstato z potqczenia ze 

sob? niegdyi trzech odrqbnych wiosek, ktorych nazwy zachowaty poszczegolne dzielnice 

(Vorosbereny, Almadi i Kaptalanfured), Swojq popularnoic miasteczko zawdziqcza gtownie 

tagodnemu mikroklimatowi oraz malowniczym trawiastym plazom. Znajdujq siq tam dobrze 

zagospodarowane plaie (Wesselenyi Strand, Budatava Strand, Kaptalan Strand), przystan 

jachtowa, lotnisko sportowe oraz liczne szkotki windsurfingowe. 

W Balatonalmadi zachowato siq takte kilka zabytkowych swiqtyn- m.in. otoczony murem Xlll 

wieczny koiciot obronny (Eroditett templom), XVlll wieczny klasztor Jezuitow (obecnie hotel 

Kolostor), secesyjny kosciot iw .  Emeryka (Szent lmre templom) ze stynnp kaplicq Prawicy 

sw. Stefana oraz barokowy koiciot katolicki. 

Jest to niewatpliwie inicjatywa dotyczqca wspotpracy, ktora ma zmierzad w kierunku 

podejmowania dziaian na rzecz wzajemnego rozwoju. Partnerstwo pomiqdzy samorzqdam~ 

przyczyni siq do integracji i budowania wzajemnych przyjaini miqdzy naszymi lokalnymi 

spotecznoiciami w dziedzinie sportu, kultury, wypoczynku i wymiany dzieci i mtodzieiy oraz 

doiwiadczen samorzqdowych. Gminy partnerskie podejmq aktywne i wszechstronne 

wspotdziatania w zakresie realizacji wspolnych projektow we wszelkich dziedzinach, 

w szczegolnoici dotyczqcych kultury, sportu, turystyki, edukacji oraz wzajemnej promocji. 






