
Porozumienie Jnt:cncyjne 
pomięd~y miasteru rińsk w Obwodzie Dr.t<,kim R.e1>11bllki Bi~lonu i 

o Po.,.iatem Lob„kint w Rzce2pospolitej robkiej. 

My, ni,cj podpisani, pr,;ewodt1oczą<,')' miejskiego kmnitctu "Ykonawczcgo rn.ia,ta l'i<,sk 
(Obwód Drn,ki, Republika Bialoru~) Aleksander Gord,icw i Wicestarosta Powiatu Łobeskiego 
(Ruczpospolila l'olskn) .lnn ZdallOwic,, (7łonek Z11r.,~du Powiatu Łobcskicio (Ruczpospolitn 
Polska) Michał Karlow~ki, zawierli Oll>l,;pujące poronnnieule wlcocyjne. 

I. Podstawy WSJ>ólpracy, 

I. I. Strony w ramacl, ""''~ej kompcu:ncji przyczyniają si~ do ro-~woju więzi mi~zy regiunami nn 
podslawic, ufności, UIICWlku, równopmwności i partnemwa w inten:sach mieszkallców wytej 
wymienionych regionów. 

2. WspólprllCM w dzitd;ini• rozwoju lery(orinlnego. 

2. L Strony chcialyl>y wspierać org,uuzntje i wymieniać si~ dnświadczeniami dotyczącymi pracy w 
Wlltll.'W!Ch samorządu lokalncgo. 

3. W, pólpraca w dzic<hlnle humanislycwej. 

3.1. Sirony clicialyby w,pie,ać wspólprnc:,ę Jn.ięd,;y :sroclkami masowego pr7.ekazu swoich "'-glonów. 

3.2. Strony chciałyby wspiei~ć zncic•nio-nie i rozwój pr:cyjazuych stosunków między mie.szkanc,,mi, 
szkołami omz orgaoiiacjruni spotcc7~1ymi i mfotl,i~owymi swoich regionów. 

3.3. Strony chciałyby okl>zywać pomoc w organu.owaniu grup 1urystycmych i w przeprowarlzaniu 
zawodów sportowych i turniejów. 

3.4. StmJ>y chcialyi.l;• renlizowoo przedsta,,.iciclską dzialaln~ć admini.slrnojt, organizować 
prznęcio v,graniczuych grup i ddCllO<ji. 

3.S. Strony chciałyby ustanawi.-..: konlllkty pomiędzy muzc:1111i, twórcz)ll11i zv,'iązkami, 
stowm;;ysze.n.iami i fondacjami, 1111wdowo-kultumlnymi ziednoc,~cnillmi miasta Pińsk Ubwoda 
nrzeskieao Republiki Białoruś a l'c1wiatu Łobeskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, ,~t. okazują 
pomoc w przepmwadz~uh, wysl~w rutystycwycl~ festiwali, wyscępów gościwiych zespołów i 
solistów, wspóklzialnją w..-a,chstrvunic w d1.ied7jnic kul1walnoj. OŚ\\iaty i twór.mści 
samodzielnej. 

4. Zasady realiucji wsp ólprll<')'-

4.1. P,-icdsi~w.dęcie konkretnych środków w celu rcaliz&.cji osi'lllOiQt~go poro,.wnienia należy 
zapisywać w corocznym protokole, który ~ ;cotwitrolDDy i podpi$3n)· p<2"'-Struny. 
Podpistnie protokołu mote oo'byw-.ć •~ osobiście lub ze pośrodnictv,im, łączności faksowej. 

4.2. :';(r~ny wyznaczają spośró<l ki,iownictwa swojej •dministracjl osoby odpoo.•icdzWnc z• 
realiz~cj~ 1.'mowy. Odpowicd,iulni za rcolizacjt niniejs~J umowy b,;dą coroe,rne 



i11tbrmować strony o przehiegu realizacji rJrotokoJu o współpracy za kolejny rok 
k;ilc1l<larzowy. 

4.3. Strony będą regularnie informow.:u~ mir:v.-.k;,rlców swoid 1 r..::gionó\,.. o prz~bi~gu rt·alizacji 
niniejs:Lej umowy 1l{1pr1c1. śnxlki nv1s(r"rego p1zekazu. 

5. ZnJ!adni<',nia fioausowc. 

5.1. \Vydatki 7.wią1onc 7 rcali:t.a:cją niniejszej umowy ponosi każda ze Stron samodzielnie, 
wyjąwszy sytuację zawarre w p. 5.2. 

5.2. Wydatki 7.w i~7nlh.': z polwtem oficjalnyl'h di.::lcg~cj i pcmo.si sLrona zaprnswjij1,;a 
(przyjmuj;.Jca) zgodnie z nom;ami po ,)jmnwania delegacji przewidórmym.i prawem 
pnf1 stwov,,.ym . 
Wydatki n:i tmn~port ponosi stromi 1,vyjel.dżc1j~ca . 

6. Warunki ogólne. 

6.1. NiniC:isza umo·wa jest bi:z1..e-rmi11ow~. Za porozumieniem stron do umov.--y mogą być 
wp,rnwadzo11e zmiany i Lr,:upełnieJ1ia. 

6.2. Kat.Ja .-:-.c slron m~i prai.vo zerv.~dć niniejszą umow1r, po uprzednim zawiadomieniu dmgiej 
strony nie późnitd niż (i micsiY"-~Y 11rzcd jej zerwaniem. 

6.3. lJmov .. ·a zo~lala za.warti'l w (hvóch egzemplarzach. 

7. Tytuły prawne Stron. 

A 

Miuslo Pińsk 
()bwód 13rzcski 

Republika Biułorusi 
Powiał Łobeski 

Rzeczpospoliw Pol.ska 

r 
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C,Jonek ~ząd,( Powiatu Lobesk~~ _ 

" \\ \ ~~ -"\I' 
-'::ki,!khał Karłowski 
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