RADA MIEJSKA
w Lodzi

UCHW ALA NR LXXXVII/1801114
RADY MIEJSKIEJ W LODZI
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie wspolpracy Miasta Lodzi z Miastem Kanton w ChiIiskiej Repuhlice 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), Rada Miejska
w Lodzi

uchwala co

nast~puje:

§. 1.1. Podejrnuje sit( wsp61prac(( partnersk'l rnit(dzy Miastern L6di a Miastern Kanton
w Chinskiej Republice Ludowej.
2. Zakres i zasady wsp61pracy okresli urnowa rnit(dzy wyzej wymienionymi Miastarni.
§ 2. Zobowi'lzanie finansowe na pokrycie koszt6w zwi'lzanych z realizacj'l podj((tych
przedsit(wzi((c w rarnach wsp61pracy z Miastern Kanton bt(d'l pokrywane z dochod6w
wlasnych budzetu Miasta Lodzi.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si(( Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniern podj((cia.

Przewodnicz~ca

~~..dAY

Miejskiej w Lodzi

P1of~~
INSKA

U mowa 0 wspolpracy partnerskiej miast Lodzi (Rzeczpospolita Polska)
i Kantonu (Guangzbou) (Chiiiska RepubJika Ludowa)
Umowa zawarta mi~dzy Miastem L6di (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Kanton
(Guangzhou) (Chmska Republika Ludowa). Zgodnie z ustaleniami mi~dzy obiema
Stronami, kt6re dotycz(!partnerstwa miast stwierdza si~, it celem umowy jest scislejsza
wsp6lpraca, wzajemna wymiana i wykorzystanie doswiadczen oraz dalsze
piel~gnowanie przyjaZni mieszkanc6w obu miast. Po konsultacjach obie Strony
zgodzily si~, ze zostan(! miastami partnerskimi oraz b~d'! przestrzegac praw i przepis6w
wlaSciwych dla kaZdego kraju. Ustalono jak ponizej:
1. WspOlpraca b~dzie si~ opierac na zasadach r6wnosci i wzajemnych korzysci.

Obie Strony zgodnie z warunkami finansowymi i technicznymi danego miasta
b~d(! promowac dobrobyt oraz rozw6j obu miast.
2. Obie Strony zobowi'lZllj(! si~ do wymiany i wspOlpracy w takich dziedzinach jak
handel, inwestycje, kultura, sztuka, turystyka, edukacja celem uzyskania
obop6lnej korzysci.
3. Obie Strony b~d(! zach~cac wlaSciwe organy do utrzymywania regularnych
kontakt6w, wizyt i konsultacji w sprawie wymiany i wsp6lpracy oraz w innych
kwestiach zwi~anych z niniejsz(! Umow'l- Jak r6wniez do opracowania
program6w wsp6lpracy w celu zapewnienia udanej wymiany i osicmni~cia
wzajemnych korzysci.
Niniejsza Umowa zostala sporz(!dzona w dw6ch wersjach j~zykowych: chmskiej
oraz polskiej. Obie wersje s~ tozsame. Niniejsza Umowa wchodzi w Zycie z dniem
podpisania przez obie Strony i jest wama przez pi~c lat. Po tym okresie Umowa
moze zostac przedluzona, jezeli nie zostanie wypowiedziana przez jedn(! ze Stron.

Burmistrz Miasta Kanton
(Chmska Republika Ludowa)

r~:h~EN Data: 20 sierpnia 2014 r.

Prezydent Miasta Lodzi
(Rzeczpospolita Polska)

Hanna ZDANOWSKA
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