Projekt
Druk Nr 531
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki (Rzeczpospolita
Polska) i miastem Mazingarbe (Republika Francuska)
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki
(Rzeczpospolita Polska) i miastem Mazingarbe (Republika Francuska) polegającej na inicjowaniu
i utrzymywaniu wzajemnych kontaktów służących wymianie doświadczeń w szczególności w zakresie :
1) edukacji, kultury i sportu;
2) programów społecznych, środowiskowych i dotyczących zdrowia publicznego;
3) partycypacji społecznej;
4) zarządzania infrastrukturą miejską;
5) promocji gospodarczej.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej
Gminy Ożarów Mazowiecki z miastem Mazingarbe o której mowa w §1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim jako organ stanowiący gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym może podejmować uchwały w sprawach współpracy ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych.
Współpraca partnerska Gminy Ożarów Mazowiecki z francuskim miastem Mazingarbe umożliwi podjęcie
wspólnych przedsięwzięć w wielu obszarach, w szczególności edukacji, kultury, sportu, przedsiębiorczości
i zarządzania miejskiego realizowanych przez społeczności obu gmin. Pozwoli również na stworzenie
warunków do wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych
oraz wymianę grup, w szczególności młodzieży.
W maju br. Mer miasta Mazingarbe Laurent Poissant przesłał do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
zaproszenie do podjęcia współpracy, następnie odbyło się spotkanie on line przedstawicieli obydwu gmin
celem wzajemnego poznania oraz określenia obszarów współpracy partnerskiej interesujących dla społeczności
gminy Ożarów Mazowiecki i miasta Mazingarbe. W dniach 30.05 – 02.06. 2022 r. delegacja miasta
Mazingarbe odwiedziła Gminę Ożarów Mazowiecki. W jej skład weszli: Laurent Poissant – Mer; Philippe
Dutkiewicz – zastępca ds. sportu, partycypacji społecznej i rozwoju gospodarczego; Catherine Becart –
zastępca ds. finansów i kultury; Romain Drumez - zastępca ds. dzieci i młodzieży; Patrick Poslednik –
zajmujący się kulturą oraz Agnieszka Świdzińska-Herlin – zajmująca się lokalnym rynkiem pracy, tłumaczka.
Program wizyty obejmował prezentację gminy Ożarów Mazowiecki w obszarze oświaty, kultury, sportu,
walorów przyrodniczych i historycznych. Odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami władz samorządowych
gminy, w tym radnymi Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, przedstawicielami kultury i oświaty oraz
organizacji pozarządowych.
Mazingarbe to miasto mające silne symboliczne związki z polskością, duża część tamtejszej społeczności
posiada polskie korzenie, kultywuje polską kulturę, posiada czynną lub bierną znajomość języka. We
wspólnych kontaktach władze Mazingarbe podkreślają potrzebę budowania więzi pomiędzy naszymi
społecznościami lokalnymi.
Mazingarbe to miejscowość położona na północy Francji niedaleko Lens, w regionie Hauts-de-France,
w departamencie Pas-de-Calais, w odległości 1 407 km od Ożarowa Mazowieckiego.
Partnerstwo to daje szansę m.in. na realizację projektów na rzecz dzieci i młodzieży polegających na wymianie
doświadczeń w zakresie projektów edukacyjnych (w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim od
klasy 4 jednym z języków obcych do wyboru jest język francuski), edukacyjno – kulturalnych ( biblioteka, dom
kultury, ngo ) oraz sportowych (kluby, sekcje sportowe), jak również wymianie dobrych praktyk przez
instytucje publiczne, promocji gminy i innych.
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