
|)chwała Nr XXVI / 222 / 2008 
Rady Powiatu Łowickiego 

Z dnia 22 grudnia 2008

W  sprawie: przystąpienia Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Świdnickim

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 
oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

Rada Powiatu Łowickiego na wniosek Zarządu Powiatu 

uchwala co następuje

§ 1-

1. Powiat łowicki przystępuje do współpracy z powiatem świdnickim.
2. Współpraca z powiatem świdnickim będzie realizowana w ramach dotychczasowej 

współpracy powiatu łowickiego z powiatami: kartuskim i tatrzańskim.
3. Celem współpracy jest:

a. Budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców oraz umacnianie wspólnoty 
regionalnej,

b. Tworzenie i kreowanie głównych założeń turystycznej i kulturalnej polityki 
promocyjnej, gospodarczej oraz prospołecznej powiatów,

c. Wspólnie aplikowanie po środki unijne i krajowe środki pomocowe.

§ 2 .

Szczegółowe zasady realizacji celów wyznaczonych w § 1 określi umowa o współpracy 
zawarta między Powiatami.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e  
do uchwały XXVI / 222 /2008  
Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie podjęcia współpracy z Powiatem Świdnickim

Podjęcie współpracy z Powiatu Łowickiego z Powiatem Świdnickim, będące 
rozszerzeniem istniejących już kontaktów partnerskich z Powiatami Kartuskim i Tatrzańskim 
ma na celu zbudowanie i umocnienie wspólnej polityki kulturalnej, turystycznej, promocyjnej 
naszych powiatów. Porozumienie jest istotne ze względu na możliwość wspólnego 
aplikowania o środki zewnętrzne. Preludium do formalnego uczestnictwa w partnerstwie 
czterech powiatów, była wizyta Starosty Świdnickiego Zygmunta Worsy podczas Biesiady 
Łowickiej 2008 oraz udział zespołu ludowego z powiatu świdnickiego w Dożynkach 
Powiatowych Kiernozia 2008, a także rewizyta władz Powiatu Łowickiego w Świdnicy. Dzięki 
współpracy samorządów, poprzez poznanie partnerów, będzie możliwe podejmowanie 
wspólnych, istotnych dla regionów przedsięwzięć z zakresu kultury, edukacji, a przede 
wszystkim promocji w kraju i zagranicą. Ważnym obszarem współdziałania będzie 
uczestnictwo partnerów w targach i wystawach, będzie to miało znaczenie m.in. dla wzrostu 
ruchu turystycznego. Wymiana doświadczeń w zakresie promocji pozwoli na pełniejsze 
wykorzystanie walorów i potencjału turystycznego partnerskich regionów. Stronom 
porozumienia zależy na podejmowaniu wspólnych działań przez jednostki podległe 
starostwom powiatowym, instytucje kultury, placówki oświatowe, a także osoby fizyczne.

Współpraca powiatu łowickiego z wyżej wymienionymi powiatami ma wielkie 
znaczenie dla tworzenia pozytywnego wizerunku samorządu powiatowego.


