
UCHWALA Nr VIIII59/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

w sprawie upowaznienia Wojta Gminy Sochocin do zawarcia porozumienia z Diecezj~ 

Plock~ dotycz~cego wspOlpracy w ramach organizacji Swiatowych Dni Mlodzieiy 2016 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nastypuje; 

§ 1. Wyraza siy zgody na zawarcie przez W6jta Gminy Sochocin porozumienia 

z Diecezj,! Plock,! dotycz,!cego wsp6lpracy w ramach organizacji Swiatowych Dni Mlodziezy 

2016, kt6re przypadaj,! w dniach 20 - 25 lipca 2016 r., 0 wzorcowej tresci ustalonej 

w zal,!czniku do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY Nr VIII/59/2015 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 


Swiatowe Dni MlodzieZy 2016 (SDM 2016) przypadajC! w dniach 20 - 25 lipca 

2016 r. W organizacjy zaangazowaly siy wladze powiatu plonskiego oraz wszystkie gminy 

wchodzC!ce w sklad powiatu plonskiego. Organizacja SDM 2016 jest przedsiywziyciem 
o szczeg6lnym znaczeniu z uwagi na przewidywanC! ilosc potencjalnych uczestnik6w. 

To z kolei wymaga podjycia dzialan w obszarach m.in. dotyczC!cych zabezpieczenia 
zakwaterowania dla gosci z zagranicy, ich wyzywienia, przygotowania dzialail promocyjnych 

i informacyjnych oraz przygotowania wolontariuszy. 

W celu promocji historii, kultury, walor6w turystycznych, integracji spolecznej oraz 

budowania spoleczenstwa obywatelskiego podczas Swiatowych Dni MlodzieZy 2016 na 

terenie Gminy Sochocin podjycie przedmiotowej uchwaly jest w pelni uzasadnione. 



Za1llcznik 
do Uchwaly Nr VnIl59/2015 
Rady Gminy Sochocin 
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ....................... . 


W celu promocji historii, ku ltury , walorow turystycznych, integracji spolecznej oraz 
budowania spoleczenstwa obywatelskiego podczas Swiatowych Dni Mlodziezy 2016 
na terenie Gminy Sochocin tozsamym z obszarem diecezji plockiej, 
Diecezja Plocka reprezentowana przez: 

Diecezjalnego Koordynatora SDM -... . ............................................ .. 


oraz 


Gmina Sochocin reprezentowana przez: 


Wojta Gminy Sochocin ...............................................przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy - .............. .................................. . 

zawieraj'}- porozumienie 0 wspolpracy. 


§ 1 

Strony porozumienia deklaruj'}- woly wspolpracy w realizacji wyzej zalozonego celu 
w ramach organizacji Swiatowych Dni Mlodziezy 2016, ktore przypadaj'}- w dniach: 
20-25 lipca 2016r. 

§2 

Niniejsze porozumienie strony zawieraj,}- na okres: od daty podpisania do 30 wrzesnia 2016 r. 

§3 

Strony deklaruj'}- woly wspolpracy w nastypuj'}-cych obszarach: 
1) powolania Komitetu Organizacyjnego, ktory zaJmle Sly koordynacj'}

i uszczegolowieniem podjytych zobowi'}-zan 

2) zabezpieczenia zakwaterowania dla gosci z zagranicy 

3) zabezpieczenia wyzywienia 

4) przygotowania i realizacji imprez towarzysz'}-cych 

5) wykonania dzialan promocyjnych i informacyjnych 

6) przygotowania wolontariuszy 

7) przygotowania gadzetow promocyjnych 


§4 




Strony porozumienia deklaruj'l d'lzenie do jak najpelniejszego zrealizowania przedmiotu 
porozumienia i w miary swoich mozliwosci byd'l uczestniczyc organizacyjnie i finansowo. 

§S 

KaZda ze stron porozumienia okresli we wlasciwej procedurze budzetowej konkretne 
swiadczenia finansowe w celu realizacji zamierzeii okreslonych w preambule oraz § 3 i § 4 
mmeJszego porozumlema. 

§6 

Porozumienie spor~dzono w dw6ch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. 

Podpisy stron: 


