
UCHWAŁA Nr VII / 65 / 2007 
Rady Miasta Sandomierza 

 
z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

w sprawie nawi�zania partnerskich stosunków  
z miastami: Nisko, Stalowa Wola i Tarnobrzeg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pó�n. zmianami), Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co nast�puje: 

§ 1 

Rada Miasta Sandomierza wyra�a wol� nawi�zania partnerskich stosunków oraz współpracy 
ze społeczno�ciami lokalnymi miast: Nisko, Stalowa Wola i Tarnobrzeg. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Sandomierza. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 

Janusz Sochacki 



Uzasadnienie: 

Wymienione miasta s� poło�one na obrze�ach województw, do których nale��, 
a jednocze�nie istnieje mi�dzy nimi szereg zwi�zków �wiadcz�cych o 
mo�liwo�ciach współpracy. Odnosz� si� one nie tyle do przeszło�ci – 
przynale�no�ci do województwa tarnobrzeskiego – co do przyszło�ci, co 
najlepiej uwidacznia si� w blisko�ci poło�enia, powi�zaniach komunikacyjnych, 
spełnianych funkcjach edukacyjnych i prze�ywanych powszechnie trudno�ciach. 

Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej stwarza dla Sandomierza 
szans� wzmocnienia własnego potencjału o potencjał partnerów, np. ł�czna 
liczba mieszka�ców czterech miast niewiele ust�puje stolicom województw 
podkarpackiego i �wi�tokrzyskiego, za� wł�czaj�c gminy le��ce pomi�dzy nimi 
je przewy�sza. 

Współpraca miast partnerskich powinna przeło�y� si� na mo�liwo�ci 
pozyskiwania �rodków na rozwój całego regionu, w tym sieci drogowej i 
infrastruktury. Obecnie wa�nym dla rozwoju Sandomierza jest uzyskanie 
korzystnego przebiegu drogi ekspresowej do przej�cia w Medyce, któr� 
zainteresowane s� tak�e pozostałe miasta.  

Idea partnerstwa miast była znana do tej pory tylko ze współpracy 
mi�dzynarodowej. Do�wiadczenia zebrane, np. z partnerstwa z Emmendingen, 
s� powszechnie znane i doceniane. Obejmuj� one współprac� instytucji i osób 
indywidualnych, owocuj� konkretnymi projektami w ró�nych dziedzinach oraz 
przyja�ni�. Podpisanie Aktu Partnerstwie Miast z Niskiem, Stalow� Wol� i 
Tarnobrzegiem pozwoli wykorzysta� znan� płaszczyzn� partnerstwa miast oraz 
zebrane przez lata do�wiadczenia do wspólnego działania dla dobra 
mieszka�ców oraz całego regionu, a tak�e przyczyni� si� do wzrostu znaczenia 
Sandomierza. 

 


