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I,A RZEAYPOSPOLITE| POLSKIE| A

GMINA AuLut|t - HADERIrP w rrÓusrwtE DANll.

Rada lliejska Szk|arskiej Porębg ul Rzeczgpospolitej Polskiej
i Rądą lliejska Aulum.Haderup ul Królestuie Danii ulgrażają zgodnie pog|ąd, że:
. zaularcie Umoutq GeaeraĄnei niędzy Stroaami przgczgni się do zadzieżgnięcia u|ięzi przgjażni i pąttnet.
skiej uĄspliłpracq niędzq obgu|ate|ani i ulładzani publicznqmi obgdulu Gnin,

. utspliłprdca międzq Gminani będzie pozgtt1u,lnie oddziałyulała na żgcie społeczne, ekonomiczne i kut.
turu|ne ich mieszkańcóut oraz przgczgni się do lepszego ulzajemnego poznania.

Kierując się pourqższgmi zasadami stłong za0ierają umo.,,ę o następującej treści:

l. I,ł/sptiĘruca obejnoutała będzie przede u|szgstkim następĘące dziedzing:
. kukurę i szkolnicttło,
. turystqkę i sport,
. ochtonę środou|iska,
. projektg ekonomiczne oraz u|spółpracę gospodarczq
. administrację lokatną.

2. I,ł/gżej podane kierunkł urspdłprac7 bedą podsuwą opracoulgulania ospólngch przedsiętl|zięć.

3. Stronq dołożą starań, abg stuarzać mieszkańcom obqdwu gnin, d u szczególności tttłodej generacji,
możlilv,ości urzaiemnego poznania, u|gmianq poglądóut oraz informacji.

ó. Zgodnie z zasadą ulzajemności, strong będą organizou|ałq okrcsou,e imprezq, które przgczgniac się
będą do prezentacji żgcia ku|tutalnego i gospodarczego obqduu gnin.

5. lntencją Stron jest popieranie eftonomicznqch i handlovłt1ch honuktóttl, nauriązgu|an4ch i rozu|ijanqch
przez zainteresou,an,lch obuudteli i organizacje gospodarcze, działĘące na ich tetenie.
Szczególnego utsparcia Stronq bedą udzie|ałg projekton nającqn na celu ochronę środott,iska i rozuój
ko n taktó ttl tur gstqczn qc h.

trliniejsza Umou,la Generalna nąbiera nocu u dniu iei podpisania i obouiązuje ptzez okres czterech lat.
Umowa przedłużana jest automatqcznie na dalsze Ą.Ietnie okresg, jeżeli żadna ze stłoa aie ulunó.,,i jej
na 3 miesiące przed upłutl,en danego okresu.

Niniejsza Umoula Generalna sporządzona zostdła.,, szft|afskiej Porębie dnia 5 utrześnia lg92 t. o duóch
jęzgkach: ul jęzgku polskin i angie|skin.

Tłamaczenia tekstu na sulój jęzgk ojczgstg dokona strona duńska.

I,asz4stkie egzemplarze Unoutq posiadają uką saną moc pfau,aą.
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