
RADA MIEJSKA 
W Lodzi 

UCHW ALA NR X1/208/1S 
RADY MIEJSKIEJ W LOnZI 

z dnia 29 kwietnia 201S r. 

w sprawie wspolpracy Miasta Lodzi z Miastem Chengdu w Chinskiej Republice Ludowej. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwaia, co nast~puje: 

§ 1.1 Podejmuje si~ wsp61prac~ partnersk'l mi~dzy Miastem L6dz a Miastem Chengdu 
w Chinskiej Republice Ludowej. 

2. Zakres i zasady wsp61pracy okresli umowa mi~dzy wyzej wymienionymi Miastami. 

§ 2. Zobowi'lzania finansowe na pokrycie koszt6w zwi'lzanych z realizacj'l podj~tych 
przedsi~wzi~c w ramach wsp61pracy z Miastem Chengdu b~d'1:. pokrywane z dochod6w 
wlasnych budzetu Miasta Lodzi. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



Porozumienie miast partnerskich zawarte pomi~dzy miastem Chengdu 
w Chinskiej Republice Ludowej a miastem L6di w Rzeczypospolitej Polskiej 

Miasto Chengdu w Chiiiskiej Republice Ludowej oraz miasto L6di w Rzeczypospolitej 
Polskiej w oparciu 0 zasady wyrazone we wsp6lnym polsko · - chiiiskim komunikacie 
o nawi£tzaniu stosunk6w dyplomatycznych, w celu dalszego pogl~biania wzajemnego 
zrozumienia i przyjaini pomi~dzy narodem chiiiskim i polskim, umocnienia i rozwoju 
przyjaznej wsp61pracy pomi~dzy obydwoma miastami, po przeprowadzeniu przyjaznych 
negocjacji wyraZaj£t zgod~ na utworzenie relacji miast partnerskich. 

Niniejszym, na zasadzie r6wnosci i obop6lnych korzysci strony rozwin£t wsp61prac~ 

w ponizszych obszarach: 

1. Intensyfikacja wizyt przedstawicieli wladz miejskich na wysokim szczeblu, wspieranie 
i intensyfikacja kontakt6w oraz wsp61pracy pomi~dzy wladzami, promowanie 
wsp6lnego rozwoju. 

2. Promocja wsp61pracy obydwu miast w zakresie handlu i logistyki, styrnulacja 
i rozwijanie inicjatyw sprzyjaj£tcych rozwojowi ekonomicznemu obydwu miast, 
promocja kontakt6w pomi~dzy przedsi~biorstwami. 

3. Pogl~bianie wymiany edukacyjnej pomi~dzy obydwoma miastami, stymulowanie 
relacji wsp61pracy pomi~dzy osrodkami szkolnymi obydwu miast. 

4. Poszukiwanie mozliwosci wsp61pracy pomi~dzy obydwoma miastami 
w zakresie kultury i turystyki, wzajemne korzystanie ze swoich doswiadczeii 
rozwojowych, wsp6lne planowanie wydarzeii maj£tcych na celu popularyzacj~ kultury 
ludowej i turystyki. 

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres 5 lat. Po uplywie tego terminu, jesli zadna ze 
stron nie wyst£tPi 0 zakoiiczenie, moze ono ulec przedluzeniu. Niniejsze porozumienie zostalo 
sporz£tdzone w j~zykach chiiiskim i polskim, w dw6ch jednobrzmi£tcych egzemplarzach dla 
kaZdej z wersji j~zykowych. Obydwie wersje j~zykowe maj£t tak£t sam£t moc prawn£t i zyskuj£t 
waznosc z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta Chengdu 
(Chinska Republika Ludowa) 

Specj ny Przedstawiciel Miasta Chengdu 

'-~~ 
LuoXIA I ~ 
Data: 29 czerwca 2015 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
(Rzeczpospolita ~~l~k~ 

~~b~?~~ 
Hanna ZDANOWSKA 
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