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UCHWAŁA NR 631/LIX/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 11 listopada 2022 r. 

w sprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Serock a Gromadą Opisznia (Opishnya) 

w Ukrainie 

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 Gromadą Opisznia 

w Ukrainie. 

2. Nawiązana współpraca opierać się będzie na wzajemnych kontaktach dążących do jak najlepszego poznania 

się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy mieszkańcami poszczególnych gmin, 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, realizowane przez Miasto i Gminę Serock, finansowane będą 

ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock. 

§ 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr 631/LIX/2022 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 11 listopada 2022 r. 

 

Porozumienie  

z dnia 11 listopada 2022 r. 

o nawiązaniu partnerskich stosunków pomiędzy Gromadą Opisznia 

a Miastem i Gminą Serock 

 

Gromada Opisznia, położona w Ukrainie, reprezentowana przez Głowę Gromady Mykolę Riznyka oraz 

Miasto i Gmina Serock, położona w Polsce, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock Artura 

Borkowskiego zawarły porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 

Obie Strony w oparciu o uchwałę Rady Gromady Opisznia z dnia 11.10.2022 r. oraz uchwałę 

Nr 631/LIX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.11.2022 r. nawiązują niniejszym porozumieniem 

partnerskie stosunki. 

§ 2. 

Głównym celem partnerstwa gmin jest stworzenie warunków dla rozwoju wzajemnie korzystnych kontaktów 

pomiędzy mieszkańcami obu wspólnot. 

§ 3. 

Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 

w szczególności w zakresie kultury, sportu i rekreacji, wymiany dzieci i młodzieży. 

§ 4. 

Strony będą wzajemnie przekazywać mieszkańcom swoich gmin informacje o partnerach. 

§ 5. 

Obie Strony będą wspierać współpracę pomiędzy stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie partnerskich gmin. 

§ 6. 

Obie Strony będą wymieniać doświadczenia w zakresie organizacji i funkcjonowania samorządu. 

§ 7. 

Przedstawiciele obu Stron będą się spotykać przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym celem 

omówienia szczegółów współpracy w następnym roku. 

§ 8. 

Wzajemne wizyty partnerskich gmin będą finansowane w ten sposób, że koszty pobytu ponosi Strona 

zapraszająca, a koszty przejazdu pokrywa Strona zaproszona. 

§ 9. 

Treść niniejszego porozumienia może być zmieniona wyłącznie w drodze pisemnego aneksu. 

§ 10. 

Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w drodze pisemnej za sześciomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 
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§ 11. 

Porozumienie spisano w języku polskim i w języku ukraińskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

    

 

     Gromada Opisznia                                                              Miasto i Gmina Serock 

Głowa Gromady Opisznia                          Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

        Mykola Riznyk                                            Artur Borkowski 
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Uzasadnienie 

Wojna, która od 24 lutego 2022 roku toczy się na terytorium Ukrainy, spowodowała, że wiele państw Unii 

Europejskiej wykazało solidarność z Ukrainą, zaatakowaną przez Federację Rosyjską. Polacy od samego 

początku wojny nie tylko zaoferowali pomoc władzom Ukrainy, ale także zaczęli ją organizować na poziomie 

administracji rządowej i samorządowej. Również Miasto i Gmina Serock włączyła się czynnie w działania 

związane z zapewnieniem schronienia osobom uciekającym przed wojną. Powodowane empatią i solidarnością 

z sąsiednim Krajem, a także jednoznacznym sprzeciwem wobec agresji Rosji, władze samorządowe Miasta 

i Gminy Serock zaczęły szukać kolejnych płaszczyzn, na których mogłyby pomóc obywatelom Ukrainy, ale 

także wesprzeć ich w procesie kształtowania samorządności. Konsekwencją tych zamierzeń jest chęć 

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Gromadą Opisznia, w celu wymiany 

doświadczeń i rozwijania współpracy we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w szczególności 

w zakresie organizacji i funkcjonowania samorządu, a także w zakresie kultury, sportu i rekreacji, wymiany 

dzieci i młodzieży. 

Gromada Opisznia znajduje się w regionie Połtawy i jest znana na całej Ukrainie ze swoich tradycji 

garncarskich. Jej powierzchnia wynosi 310,588 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 8500 osób. Każdego 

roku w gminie odbywają się różne festiwale i konkursy, a goście z wielu regionów i zagranicy przyjeżdżają, aby 

zobaczyć piękno przyrody, zatrzymać się w zielonych osiedlach turystycznych, skosztować tradycyjnych 

lokalnych potraw i odwiedzić Muzeum Narodowe-Rezerwat Ceramiki Ukraińskiej. Terytorium Gromady ma 

dogodne położenie geograficzne - leży w centralnej części Ukrainy i posiada rozwinięte połączenia 

komunikacyjne i infrastrukturę.  

Jednym z głównych priorytetów władzy Gromada Opisznia jest stworzenie i utrzymanie dobrego partnerstwa 

pomiędzy biznesem a samorządem. Na przestrzeni lat wykształciły się tradycje w organizacji imprez 

charytatywnych, imprez biegowych i festiwali. Profil gospodarczy gminy charakteryzuje się stałym rozwojem 

w zakresie wydobycia gazu i gospodarki wiejskiej. Turystyka i garncarstwo są jednymi z priorytetowych 

obszarów rozwoju Gromady Opisznia. 

Podjęcie współpracy partnerskiej z Gromadą Opisznia, to inicjatywa, która zmierza do wykorzystania 

doświadczeń partnerskich samorządów w kierunku realizacji 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 różnych dziedzinach, 

w szczególności dotyczących kultury, sportu, turystyki, edukacji oraz wzajemnej promocji. 


