Uchwała nr XLVIII/463/06
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 6 października 2006 roku

w sprawie: woli współpracy Gminy Słubice ze słowackim miastem Komarno
i węgierskim Komarnom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 a ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),
uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach deklaruje wolę nawiązania współpracy z miastami
połoŜonymi na granicy słowacko – węgierskiej Komarno i Komarnom, skierowaną na
wymianę i porównywanie doświadczeń współpracy przygranicznej oraz na
umoŜliwianie nawiązania kontaktów uniwersytetów Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie (O) i Collegium Polonicum z uniwersytetem węgierskim
w słowackim Komarnie.
§ 2. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy miastami wymienionym w § 1
określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Słubice, reprezentowaną przez
Burmistrza Słubic, a miastami Komarno i Komarnom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVIII/463/06
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 6 października 2006 roku

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Zenon Kosiniak –
Kamysz zwrócił się do Burmistrza Słubic z propozycją umoŜliwienia współpracy z

miastami granicznymi na granicy Słowacji i Węgier Komarno – Komarnom.
Primator

(Burmistrz)

słowackiego

Komarno

wyraził

zainteresowanie

nawiązaniem współpracy ze Słubicami, w szczególności z uwagi na fakt podobnego,

granicznego połoŜenia oraz istnienia w obu miastach ośrodków uniwersyteckich.

Komarno jest 38 tysięcznym miastem na pograniczu słowacko – węgierskim, w
którym zamieszkuje 60% mniejszość węgierska. Podobnie do Słubic oba miasta leŜą
na granicy, a dzieli je jedynie rzeka.
Fakt ten powoduje, iŜ nawiązanie współpracy jest bardzo interesującym

wydarzeniem, mogącym przynieść społecznościom lokalnym miast wymierne

korzyści. W szczególności uwagę naleŜy zwrócić na moŜliwości ścisłej współpracy
Collegium

Polonicum

i

Europejskiego

Uniwersytetu

Viadrina

z

węgierskim

uniwersytetem w słowackim Komarnie.
Podczas wizyty w dniach 10 – 11 września b.r. odbyło się pierwsze spotkanie z

przedstawicielami władz Komarna – Primatora T. Bastrnaka i jego zastępcy B.

Szabo, w obecności ekscelencji Zenona Kosiniaka – Kamysza. W jej trakcie wstępnie

omówiono moŜliwości współpracy oraz zdefiniowano płaszczyzny na bazie których

moŜna rozpocząć interesującą i poŜyteczną wymianę doświadczeń. WaŜnym

elementem programu wizyty w Komarnie było uczestnictwo w inauguracji roku
akademickiego na uniwersytecie połączonego z otwarciem jego nowej siedziby.

Wobec powyŜszego przedkładam projekt uchwały o wyraŜeniu woli nawiązania

współpracy miast, który jest niezbędny do rozpoczęcia prac nad treścią przyszłego
porozumienia.

