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Oiwiadczenie o wsp6fpracy pomiqdzy
Sejmikiem Wojew6dztwa Dolno6lqskiego
a Radq Najwyiszq Autonomicznej Republiki Adiarii

Tbilisi

1.1.05.2017

Powolujqc siq na partnerskie relacje potwierdzone umowE miqdzyregionalnq zawartE
pomiqdzy Wojew6dztwem DolnoSlqskim a Autonomicznq Republikq Ad2arii, w celu
wzmocnienia wiqzi pomiqdzy spoteczno5ciami regionalnymi poprzez wsp6ldziatanie
lokalnych parlament6w, przedstawiciele Stron postanawiajq o:

9r
Pogtqbieniu wsp6tpracy pomiqdzy Radnymi Wojew6dztwa DolnoSlqskiego a Deputowanymi
Rady Najwy2szej Autonomicznej RepublikiAd2ariiw nastqpujqcych dziedzinach:

-

gospodarki, wspierania wsp6tpracy matych i Srednich przedsiqbiorstw oraz tqczenia

Srodowisk gospoda rczych;

promocji idei integracji europejskiej oraz warto5ci, kt6re lezq u jej lr6del;

-

rozwoju samorzqdno5ci, decentralizacji

oraz

partycypacji spofecznej obywateli

na wszystkich szczeblach wtadzy;

aktywizacji spofeczeristwa obywatelskiego, wolno6ci dostqpu do wiedzy i informacji;

-

edukacji i szkolnictwa, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem rozwoju wymiany kadry
dydaktycznej i student6w;
kultury, dziedzictwa historycznego oraz poszanowania tradycji i zwyczaj6w;

-

rozwoju wymiany turystycznej oraz budowania pozytywnego wizerunku kraju

partnera.

5z
L Radni Wojew6dztwa Dolno5lqskiego

oraz Deputowani Rady Najwy2szej

Autonomicznej Republiki Ad2arii bqdq wsp6tpracowali poprzez wzajemne kontakty,
organizacjq wizyt studyjnych oraz seminari6w, wsp6lnych posiedzeri statutowych
organ6w parlament6w stron oraz innych spotkaniach pogfqbiajqcych wsp6tpracq
miqdzyregionalnq.
2.

Realizacja poszczeg6lnych wydarzerl i innych wsp6lnych dziatafi bqdzie
zorganizowana na podstawie dalszych negocjacji miqdzy stronami, zgodnie
z zasadami zawartymi w niniejszym o6wiadczeniu.

9E

Radni Wojewodztwa Dolno5lqskiego oraz Deputowani Rady Najwy2szej Autonomicznej
Republiki Adzarii bqdq tak2e monitorowali realizacjq umowy o wsp6fpracy miqdzyregionalnej
i wspierali wyznaczanie jej nowych kierunk6w.

5+
maja 2Ot7 roku w Batumi, w dw6ch jednakowych egzemplarzach, w jqzyku
polskim i gruzidskim , przv czym oba teksty majq jednakowq moc.

Sporzqdzono
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W imieniu

Pawef Wr6blewski
Przewodniczqcy Sejmiku Wojew6dztwa
DolnoSlqskiego

W imieniu

DavifGabaidze
Przewodniczqcy Rady Najwy2szej
Autonomicznej Republiki Ad2arii

