
Uchwała Nr XIV/64/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 sierpnia 2015 roku 
 

w sprawie: podjęcia współpracy Gminy Kosakowo z Gminą Fengjing z Chińskiej 

Republiki Ludowej. 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kosakowo 

a Gminą Fengjing (Jingshan District, Szanghaj, Chińska Republika Ludowa), którego 

celem będzie stworzenie kontaktów na zasadzie partnerstwa i przyjaźni, owocnych 

dla obu społeczności, w szczególności w zakresie rozwoju społecznego, edukacji 

i kultury, turystyki, sportu i gospodarki. 

2. Zasady współdziałania gmin będzie określała umowa o współpracy partnerskiej 

podpisana przez obie strony, będąca załącznikiem do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Partnerstwo pomiędzy gminami z różnych krajów, to szczytna idea prowadząca do ogólnego 

rozwoju kulturalno – gospodarczego. Współpraca taka obejmuje między innymi: kulturę, 

politykę społeczną i integrację europejską, gospodarkę, turystykę i sport. Wymiana dobrych 

praktyk oraz doświadczeń ma służyć stworzeniu nowoczesnego i otwartego społeczeństwa.  

Współpraca między gminą Kosakowo a chińską gminą Fengjing ma dotyczyć przede 

wszystkim wymiany kulturalnej, gospodarczej i społecznej. Gmina Kosakowo już od wielu lat 

buduje partnerskie więzi z gminami krajowymi i zagranicznymi.  

Gmina Fengjing leży w Regionie w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej. 



Załącznik do Uchwały 

Rady Gminy Kosakowo 

Nr XIV/64/2015 

z dnia 27 sierpnia 2015 roku 

UMOWA O NAWIĄZANIU PARTNERSKICH STOSUNKÓW 

POMIĘDZY GMINĄ KOSAKOWO, WOJEWÓDZTWO 

POMORSKIE, RZECZPOSPOLITA POLSKA  

A  

GMINĄ FENGJING, DYSTRYKT JINSHAN, MIASTO 

SZANGHAJ,  

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA 
 

Gmina Fengjing w Dystrykcie Jinshan Miasta Szanghaj, Chińska Republika 

Ludowa oraz Gmina Kosakowo w Województwie Pomorskim, Rzeczpospolita 

Polska, zgodnie z zasadami zawartymi w (komunikacie) dotyczącym nawiązania 

stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Polską, w celu pogłębienia 

zrozumienia i przyjaźni pomiędzy oboma narodami, kierując się pragnieniem 

wzajemnego uzupełniania atutów obu regionów i współdzielenia zasobów, 

zintensyfikowania wzajemnej wymiany i współpracy, w wyniku przyjacielskich 

rozmów zgodziły się na nawiązanie partnerskich stosunków pomiędzy obiema 

gminami. 

1. Obie Strony stworzą system wymiany i wzajemnych wizyt, aby zapewnić 

długofalowe pogłębione kontakty. Strony ustalają, że wzajemne wizyty będą 

miały miejsce co 2 lata. Tematy przewodnie, cele oraz terminy wizyt zostaną 

ustalone przez Strony oddzielnie. 

2. Strony dokonają wyboru i rozwiną właściwe projekty turystyczne, w pełni 

wykorzystując do tego walory turystyczne obydwu obszarów. Strony będą 

prowadzić analizy wykonalności projektów, starając się razem 

współpracować przy rozwijaniu większej ilości przedsięwzięć, na przykład 

stworzeniu na terenie gminy Kosakowo repliki chińskiego ogrodu ze Starego 

Miasta Fengjing. 

3. Strony w pełni wykorzystają atuty kulturalne obydwu obszarów, organizując 

we właściwym czasie imprezy w ramach wymiany kulturalnej. Strona Chińska 

zorganizuje w Polsce wystawę trzech rodzajów malarstwa pochodzącego z 

Fengjing: (rysunków satyrycznych Ding Cong, tradycyjnego malarstwa 

chińskiego Cheng Shifa oraz obrazów malarzy rolników z Fengjing). Strona 



Załącznik do Uchwały 

Rady Gminy Kosakowo 

Nr XIV/64/2015 

z dnia 27 sierpnia 2015 roku 

Polska korzystać będzie z projektu domu do góry nogami w celu pełnej 

prezentacji w gminie Fengjing lokalnej kultury Kosakowa. 

4. Strony zintensyfikują kontakty na polu współpracy ekonomicznej, organizując 

spotkania pomiędzy środowiskami przedsiębiorców obydwu obszarów oraz, 

kierując się zasadą osiągania obopólnych korzyści, będą zachęcać do 

wzajemnych inwestycji. 

5. Wymiana i współpraca w innych obszarach będzie rozwijania po rozważeniu 

konkretnych okoliczności. 

6. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez obie Strony. 

7. Umowa została zawarta w gminie Kosakowo Województwo Pomorskie, 

Rzeczpospolita Polska dnia 28 sierpnia 2015 roku i sporządzona w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach w dwóch wersjach językowych: polskiej i 

chińskiej. Obie wersje językowe są jednakowo ważne. 

 

 

 

Gmina Fengjing     Gmina Kosakowo 

Dystrykt Jinshan, Miasto Szanghaj   Województwo 

Pomorskie 

Chińska Republika Ludowa     Rzeczpospolita Polska 

(podpis)     (podpis) 

 

28 sierpień 2015 r.      28 sierpień 2015 r. 
 

 


