
UCHWAŁA NR 559/XLIX/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Serock a Gminą Dryanovo w Bułgarii. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę nawiązania współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Gminą Dryanovo 
w Bułgarii. 

2. Nawiązana współpraca opierać się będzie na wzajemnych kontaktach dążących do jak najlepszego poznania 
się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy mieszkańcami poszczególnych samorządów, w tym szczególnie do: 

1) wzajemnej informacji o obszarach będących przedmiotem zainteresowania stron w dziedzinie kultury, 
edukacji, turystyki, sportu; 

2) ułatwienia kontaktów między społecznościami lokalnymi; 

3) wymiany doświadczeń w pracy organów administracji samorządowej; 

4) stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji dorobków lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych; 

5) wzajemnej wymiany grup dzieci i młodzieży. 

3. Przedsięwzięcia w zakresie opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu realizowane będą ze środków budżetu 
gminy. 

4. Szczegóły współpracy zostaną określone w odrębnym porozumieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

Miasto i Gmina Serock jako gmina o charakterze turystyczno-rekreacyjnym rozpoczęło poszukiwania miasta 
partnerskiego o zbliżonym charakterze lecz odmiennym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, 
odmiennych czynnikach rozwojowych i doświadczeniach samorządowych. 

Propozycja nawiązania wzajemnej współpracy partnerskiej jest wynikiem rozmów przedstawicieli obu 
samorządów, którzy wzięli udział w Europejskim Kongresie Samorządów, w grudniu 2021 r. w Mikołajkach. 

Dryanovo to niewielka gmina zlokalizowana w środkowej Bułgarii, obwód Gabrowo, licząca  
ok. 8 tysięcy mieszkańców. Walory regionu zachęcają do zwiedzania, wypoczynku i rekreacji. Miejscowość 
położona jest w pobliżu większych miast, a piękna przyroda i bogata historia sprawiają, że Dryanovo jest 
poszukiwanym celem podróży przez cały rok. 

Dryanovo to obszar o bogatym dziedzictwie historycznym. Wśród walorów miasta warto wymienić m.in. trzy 
atrakcje turystyczne dodane do oficjalnej listy narodowych atrakcji Bułgarii. Są to: Jaskinia Bacha Kiro, 
Klasztor i Muzeum Historyczne Dryanova. W kulturze mieszkańców ważną rolę odgrywa zamiłowanie do 
sztuki ludowej. Liczne organizacje kulturalne, zespoły taneczne i formacje muzyczne tworzą unikalne 
międzypokoleniowe tradycje. 

Jednym z głównych priorytetów władz Dryanova jest tworzenie i utrzymywanie dobrych relacji partnerskich 
pomiędzy biznesem a władzami lokalnymi. Na przestrzeni lat wypracowano tam tradycje w organizowaniu akcji 
charytatywnych, prowadzeniu imprez, restaurowaniu szyldów i zabytków. Profil gospodarczy gminy 
charakteryzuje się zrównoważonym rozwojem, także w sferze produkcji i świadczenia usług. Dryanovo ma 
ugruntowane doświadczenie w budowie maszyn, przemyśle tekstylnym i spożywczym, przetwórstwie drewna, 
turystyce i rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

Podjęcie współpracy partnerskiej z gminą Dryanovo, to inicjatywa, która zmierza do wykorzystania 
doświadczeń partnerskich samorządów w kierunku podejmowania działań na rzecz wzajemnego rozwoju. 
Przyczyni się ona również do integracji i budowania wzajemnych przyjaźni między naszymi lokalnymi 
społecznościami w dziedzinie sportu, kultury, wypoczynku oraz wymiany dzieci i młodzieży. Gminy 
partnerskie podejmą aktywne i wszechstronne współdziałania w zakresie realizacji wspólnych projektów 
w róznych dziedzinach, w szczególności dotyczących kultury, sportu, turystyki, edukacji oraz wzajemnej 
promocji. 

Id: 4CCC9940-31AD-4A5C-B0C3-8C50C2111838. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 4
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 5

	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



