Porozumienie ramowe o współpracy partnerskiej
pomiędzy Gminą Limanowa, a Gminą Skarbimierz
&1
Nadrzędnym celem podejmowanej współpracy jest umocnienie historycznych związków łączących społeczności obu
Gmin. Wynika to z faktu, iż wiele rodzin z Limanowszczyzny wyjechało w 1945 roku na tereny dzisiejszej Gminy
Skarbimierz w ramach zagospodarowywania Ziem Zachodnich przyznanych Polsce mocą decyzji międzynarodowej
Konferencji w Poczdamie.
&2
Władze obu Gmin będą realizować powyższy cel poprzez:
1. okresowe spotkania przedstawicieli obu Gmin. Będą one poświęcone wymianie doświadczeń
w zakresie rozwijania samorządności oraz kreśleniu planów wspólnych przedsięwzięć na kolejne lata.
2. ustanowienie kontaktów kulturalnych, w których wiodącą rolę będą odgrywać Gminna Biblioteka Publiczna
w Starej Wsi wraz z filiami i Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu. Artyści
z Gminy Limanowa będą obecni w 2019 r. na Dożynkach Gminnych w Lipkach oraz innych imprezach
organizowanych w Gminie Skarbimierz w latach następnych. Artyści ze Skarbimierza będą brali udział
w Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki” w 2020 r. oraz innych imprezach
organizowanych w Gminie Limanowa w kolejnych latach.
3. wzajemne zaproszenia na imprezy sportowe i strażackie.
4. rozwijanie współpracy miedzy kołami gospodyń wiejskich i stowarzyszeniami funkcjonującymi
w obu Gminach.
5. wzajemne wyjazdy dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej.
&3
Wielu mieszkańców wsi Męcina położonej w Gminie Limanowa i wsi Lipki w Gminie Skarbimierz łączą rodzinne
więzi.W1945roku do Lipek przybyło 88 osób z Męciny. O podtrzymanie tych związków zadbają sołtysi obu wiosek,
funkcjonujące tam szkoły, biblioteki, parafie, stowarzyszenia, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz
stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich.
&4
Gmina Limanowa i Gmina Skarbimierz we własnym zakresie pokrywać będą koszty podróży związane
z dojazdem na miejsce swoich delegacji. Inne wydatki ponoszone w czasie wizyty będzie pokrywać strona
zapraszająca.
&5
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieograniczony.
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