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UCHW ALA Nr XXIII/256/95 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 6 grudnia 1995 roku 

w sprawie przyjfcia projektu porozumienia 0 wsp61pracy partnerskiej 
zawieranego pomifdzy Miastem L6di w Rzeczypospolitej Polskiej a lVliastclll 
PuebIa w Stanach Zj ednoczonych Meksyku. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie 
terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z p6zniejszymi zmianami) Rada Miejska w 
Lodzi 

uchwala)co nast~puje: 

§ l. Przyjmuje si~ do akceptuj'tcej wiadomosci projekt porozumienia 0 wsp6lpracy 
partnerskiej pomi~dzy Lodzi't i meksykanskim miastem Puebla, kt6ry stanowi 
zal'tcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza si~ Prezydentowi Miasta Lodzi. 

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



POROZUMIENIE 0 WSPOLPRACY PARTNERSKIEJ 

Miastem zawa rte Ini~dzy Miastem L6di w Rzeczypospolitej Polskiej a 
P uebla w Stanach Zjednoczonych Meksyku 

~~C I 
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Prezydent Miasta Lodzi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Burmis~ 
T\1iasta Puebla w Stanach Zjednoczonych Meksyku ~(e1-~ 

~ 

- w przeswiadczeniu, iz scisla wsp6lpraca mi~dzy miastan1i Lodzi'l a Pllebl~()<0 I 

b~dzie ShlZYC wzbogacaniu zycia kulturalnego, spolecznego i gospodarczego obu 

it 

llliast, ----'-"""" 

- dltzltc do oddzialywania obu llliast na rzecz tworzenia korzystnego klimatu dla 
rozwoj u i wspo-lpracy, 

oswiadczaj~ zgodnie potrzeb~ urzeczywistnienia wymienionych zasad 
i za'vieraj~ nast~puj~ce porozumienie: 

§ 1 

Wsp6lpraca partnerska obejmowa6 b~dzie w szczeg6lnosci nast~pujltce 
dziedziny: 

-kultur~, 

-nauk~ i oswiat~, 
-wsp6lprac~ gospodarczq i handlow'l. 

§2 

Obie strony b~dq stwarzaly w ralnach pattnerskich stosunk6w mozliwosci dla 
wzajemnego poznawat1ia si~, wymiany poghl.d6w i infonnacji oraz rozwiqzan 
organizacyjno-teclullcznych i stosowanych technologii a takze realizowania 
vIsp6lnych przedsi~wzi~6 gospodarczych. 

§3 

Miasta L6dz i Pllebla zobowiCl.zujCl. si~ do popierania bezposrednich kontakt6w 
Ini~dzy organizacjami, stowarzyszeniatni, przedsi~biorstwami i mieszkailcami dla 
wzajemnego poznawania si~, wymiany pogl'ld6w i infonnacji. 

§4 

Po podpisaniu Porozumienia I Strony b~d£t uzgadnialy programy wsp6lpracy 1 

przedsi~wzi~6 na okresy dwuletnie . 



§5 

Niniejsze Porozumienie zawiera si~ na szesc lat. Porozumienia ulega 
przedluzeniu na dalsze okresy szescioletnie jezeli zadna ze Stron nie wypowie 
go na szesc lniesi~cy przed uplyweln tak ustalonego terminu waznosci. 

§6 

Niniejsze Porozulnienie 0 Wsp6lpracy Partnerskiej staje Sl~ wazne 1 WlqZe 
Strony pO ratyfikacji przez Rad~ Miejsk'l Lodzi. 

§7 

PorozUlnienie sporzqdzone zostalo w dw6ch egzemplarzach, kazdy w j~zyku 
polskim i hiszpallskim, przy cZyln oba teksty posiadajqjednakowq moc wiqzqcq. 



EL ACUERDO DE COLABORACION 

Firmado entre el Municipio de Lodz en la Republica de Polonia y el Municipio de 
Puebla en los Estados Unidos de Mejico. 

El Presidente de la ciudad Lodz en la Republica de Polonia y el Alcalde del Municipio 
de Puebla en los Estados Unidos de Mejico, 

- Convencidos que una colaboraci6n estrecha entre las ciudades de Lodz y Puebla 
servira para enriquecer la vida cultural, social y econ6mica de las dos ciudades, 

- Con objetivo de influir a que las dos ciudades favorezcan la creaci6n de un clima para 
el desarrollo y la cooperaci6n. 

Declaran de unanimidad la necesidad de llevar a cabo las reglas enunciadas y firman el 
siguiente Acuerdo: 

§1. 

La colaboraci6n se refiere especialmente a los siguientes areas: 
- La cultura, 
- La educaci6n y ciencias, 
- La cooperaci6n econ6mica y comercial. 

§ 2. 

Las dos partes dentro de sus relaciones reciprocas crearan las posibilidades para un 
conocimiento mutuo, intercambio de opiniones e informaci6n, y las soluciones 
tecnol6gicas y organizativas y las tecnologias aplicadas, al igual que la realizaci6n de 
empresas econ6micas conjuntas. 

§ 3. 

Las ciudades Lodz y Puebla se comprometen a apoyar unos contactos directos entre las 
organizaciones, asociaciones, empresas y ciudadanos para un conocimiento mutuo, 
intercambio de opiniones e informaci6n. 

§ 4. 

Despues de firmar el Acuerdo, las Partes acordaran programas de cooperaci6n y 
empresas por periodos de dos afios. 
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§ 5. 

El presente Acuerdo se firma por el periodo de seis anos. El Acuerdo seni prolongado 
por periodos de seis anos si ninguna de las partes 10 resuelva, con preaviso de seis 
meses antes del vencimiento del periodo definido. 

§ 6. 

El presente Acuerdo de Colaboraci6n es valida y vincula a las Partes despues de su 
ratificaci6n por el Consejo Municipal de Lodz. 

§ 7. 

El presente Acuerdo se firma en dos copias, cada una en versi6n polaca y espanola, 
donde los dos textos tienen la misma validez. 

unicipio de Lodz 

[ 1 margen y debajo del texto sellos y firmas] 
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