
UCHWAŁA NR XXV/228/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 10 listopada 2020 r. 

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Santok a Gminą Rüdersdorf bei Berlin 
w Republice Federalnej Niemiec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nawiązanie partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Santok a Gminą Rüdersdorf 
bei Berlin w Republice Federalnej Niemiec. 

§ 2. Zasady współpracy zostaną określone w odrębnej umowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Gminę Santok łączy z Gminą Rüdersdorf bei Berlin doświadczenie zgodnej, efektywnej i korzystnej dla
obu samorządów współpracy przy realizacji projektu „Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej
infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina”. Wraz z zaproszeniem na
uroczystość zakończenia realizacji niniejszego projektu, Burmistrz Gminy Rüdersdorf bei Berlin
zaproponowała Wójtowi Gminy Santok nawiązanie relacji partnerskich, które zadeklarowane zostanie
poprzez podpisanie deklaracji intencji, zgodnie z poniższą treścią:

„Nasze oba samorządy nie dzielą granice, lecz łączą rzeki.

W ramach projektu INTERREG "Łączą nas rzeki", we wzajemnym szacunku
i poszanowaniu zrealizowaliśmy wspólnie budowę dwóch przystani. W ten sposób w znacznym stopniu
przyczyniliśmy się do ochrony i wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego, nie tylko naszych
rodzimych samorządów, Santoka i Rüdersdorfu koło Berlina, ale także wzdłuż 238 km wodnego szlaku
turystycznego pomiędzy tymi dwoma miejscowościami.

Dwa lata po rozpoczęciu inwestycji i w sumie po czterech latach pracy nad projektem, łączy nas teraz
znacznie więcej niż tylko rzeki. W oparciu o wzajemny szacunek i uznanie, jednoczy nas wiara we wspólną
europejską przyszłość, opartą na tolerancji, różnorodności i człowieczeństwie.

Zgodni w woli kontynuowania tych wartości, a jednocześnie zintensyfikowania w przyszłości wzajemnej
współpracy pomiędzy Santokiem a Rüdersdorfem koło Berlina, chcemy potwierdzić nasze wzajemne relacje
poprzez stworzenie trwałego partnerstwa pomiędzy naszymi samorządami.

Podejmiemy niezbędne kroki ku temu i będziemy aktywnie wspierać ten proces”.
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