Sprawozdanie działalności Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk
w roku 2016

Niniejsza informacja stanowi część opisową i przedstawia zagadnienia nie ujęte w
sprawozdaniu elektronicznym, jak również rozwinięcie informacji o najważniejszych
wydarzeniach w życiu Stowarzyszenia w roku 2016.
1/ Sprawy organizacyjne
a/ Posiedzenia Zarządu
W roku 2016 odbyło się 5 Posiedzeń Zarządu:
-/ 05 lutego 2016
-/ 11 marca 2016
-/ 15 czerwca 2016
-/ 09 września 2016
-/ 09 grudnia 2016
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2/ Sprawy osobowe
a/ Zarząd
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b/ posiedzenia Komisji Rewizyjnej
W roku 2016 odbyło się 1 posiedzenie w dniu 07 marca 2016 r., w trakcie którego oceniono
działalność Zarządu w roku 2015 oraz stanu gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Komisja oceniła również wykonanie uchwał WZD przyjętych w roku 2015 .
c/ Walne Zebrania Delegatów
W roku 2016 odbyły się 2 spotkania:
-/ XXXIV w dniu 11 marca 2016 r. , na którym przyjęło 5 Uchwał:
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.
2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 r.
3. Udzielenie Absolutorium Zarządowi za 2015 r.
4. O powołaniu przedstawiciela Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w
Radzie Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk
5. O przyjęciu zmian w Statucie Stowarzyszenia
-/ XXXV w dniu 09 grudnia 2016 r., na którym przyjęto 9 uchwał:
1. w sprawie składki członkowskiej na rok 2017;
2. w sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków na rok 2017;
3. w sprawie przyjęcia kierunków działalności STG na rok 2017;
4. w sprawie odwołania Pana Winicjusza Sokoła z członka Zarządu w związku z
jego rezygnacją;
5. w sprawie powołania nowego członka Zarządu;
6. w sprawie odwołania Pana Rafała Ryszczuka z członka Komisji Rewizyjnej w
związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kisielicach uchwały w sprawie
wystąpienia Gminy Kisielice ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk;
7. w sprawie powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej;
8. w sprawie odwołania p. Łukasza Kiełczewskiego z funkcji przedstawiciela
Stowarzyszenia do Rady Młodzieżowej ERB w związku z jego rezygnacją;
9 w sprawie powołania przedstawiciela Stowarzyszenia w Radzie Młodzieżowej
Euroregionu Bałtyk.

W dniu 26 sierpnia 2016 r. p. Winicjusz Sokół złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu,
wybory uzupełniające odbyły się w czasie XXXV WZD w dniu 9 grudnia 2016 r.
b/ Komisja Rewizyjna
p. Rafał Ryszczuk w dniu 11 marca 2016 złożył rezygnację z funkcji członka Komisji
Rewizyjnej, wybory uzupełniające odbyły się w czasie XXXV WZD w dniu 9 grudnia 2016 r.
c/ Sekretariat
Stan zatrudnienia w Sekretariacie Stowarzyszenia nie uległ zmianie (4 etaty), od marca
2016 r. zatrudniono p. Marcina Żuchowskiego jako zastępstwo za p. Adriannę GniadoTurkowską, która przebywa na urlopie macierzyńskim; od lipca 2016 r. w ramach Stałego
Międzynarodowego Sekretariatu została zatrudniona p. Agata Ludwiczak na stanowisku
Manager projektu CASYPOT, dofinansowanego ze środków Programu EWT Południowy
Bałtyk. W celu intensyfikacji działań podjęto starania na rzecz pozyskania wolontariuszy.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa podpisano umowy wolontariackie z p.
Pauliną Lieder, studentką III roku w Państwowej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz p.
Mateuszem Mielanowskim, studentem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku (obsługa
strony www Stowarzyszenia). Pozyskano również status instytucji wysyłającej /
przyjmującej wolontariuszy w ramach programu Erasmus+ (Program EVS).
3/ Członkostwo w Stowarzyszeniu
W 2016 r. ze Stowarzyszenia wystąpiły gminy: Ełk, Kisielice, Piecki, Olsztynek, Płoskinia.
Przystąpiły do Stowarzyszenia gmina Budry oraz Nowe Miasto Lubawskie (województwo
Warmińsko-Mazurskie). Ogółem w Stowarzyszeniu działa 39 członków.
4/ Realizacja uchwał WZD
W 2016 r. XXXIV WZD przyjęło 5 uchwał – wszystkie wykonano; XXXV przyjęło 9 uchwał –
wszystkie wykonano.
5. Realizacja Uchwały XXXIII WZD ws. kierunków działalności Stowarzyszenia:

Opis działania

Informacja o wykonaniu

Udział w opracowaniu
projektów zgłoszonych
przez Grupę Zadaniową
Euroregionu Bałtyk
 Udział w debatach,
sympozjach,
konferencjach
wynikających z planu
działań ERB w 2016 roku
 Współpraca ze Stałym
Międzynarodowym
Sekretariatem
Euroregionu oraz
regionalnymi

-/ Grupa ds. Wody na poziomie Euroregionu rozpoczęła
pracę w czerwcu 2016 (posiedzenie Prezydium ERB na
Bornholmie) – w ramach Stowarzyszenia utworzono
krajową
grupę,
złożoną
z
przedstawicieli
zainteresowanych instytucji i organizacji z terenu gmin
członkowskich. Pierwsze spotkanie tej grupy odbyło się w
dniu 29 września br., przewodniczy tej grupie
przedstawiciel GIWK Sp. z o.o. który jest jednocześnie
przedstawicielem gmin na poziomie międzynarodowym
(w Grupie ds. Wody). Do prac w ramach tej grupy
zgłosiła się jedna gmina spoza obszaru Stowarzyszenia –
gmina Mielno (województwo Zachodniopomorskie).
-/ współpraca z SMS jest realizowana na bieżąco;
wspólnie podjęto inicjatywy związane z pozyskaniem
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Działania w ramach Strony Polskiej ERB oraz Euroregionu Bałtyk

sekretariatami krajowymi
Praca członków Zarządu
w Prezydium ERB
Udział w przygotowaniu i
organizacji Forum
Interesariuszy ERB




wolontariuszy, akredytacji Erasmus + ; działań na rzecz
młodzieży itp. SMS szczególnie aktywnie działa na rzecz
pozyskiwania nowych partnerstw projektowych.
-/ w posiedzeniach Prezydium Euroregionu Bałtyk brali
udział: p. Winicjusz Sokół, członek Zarządu - posiedzenie
w Kaliningradzie – 7/8.04.2016, p. Hanna Pruchniewska,
członek
Zarządu
posiedzenie
na
Bornholmie
8/9.06.2016; M.Samusjew, Dyrektor Sekretariatu –
posiedzenie w Sztokholmie – 8/9.11.2016 (połączone z
Forum Interesariuszy oraz Forum Strategii UE w Regionie
Morza Bałtyckiego)
-/ w trakcie wizyty delegacji polityków regionów Kalmar,
Kronoberg i Blekinge w Euroregionie Bałtyk w dniu
29.08.2016 w spotkaniu w Gdańsku uczestniczyli
przedstawiciele GIWK, w Elblągu – p. Witold Wróblewski,
Przewodniczący
Zarządu
oraz
p.Barbara
Mulik
(reprezentująca gminy Bartoszyce, Sępopol i Bisztynek).

Współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami

Współpraca z administracją rządową i samorządową szczebla regionalnego





Podjęto starania o uwzględnienie Stowarzyszenia w
pracach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. współpracy regionów
Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
W ramach Rady przedstawiciel STG jest członkiem
Komisji ds. współpracy samorządów.
Przedstawiciel Stowarzyszenia w roku 2016 nie
uczestniczył w pracach Komisji Rządowej RP ds.
współpracy transgranicznej z Litwą
Po interwencji w sprawie nie uwzględniania udziału
przedstawiciela Stowarzyszenia w pracach Komitetu
Programującego Programu Polska-Rosja w 2015 r.
otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w pracach tej
Grupy. Pozyskano status obserwatora w pracach Grupy
Programującej Program Współpracy Polska-Rosja (po
rozpoczęciu realizacji programu będzie to Komitet
Monitorujący). Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył
w spotkaniach w dniu 12 kwietnia i 8 września 2016 r. W
ramach prac tej grupy konsultowano dokumenty
programowe i aplikacyjne.
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Komisji Rządowej RP
ds. współpracy
transgranicznej z
Obwodem
Kaliningradzkim FR
Komisji Rządowej RP
ds. współpracy
transgranicznej z Litwą
Udział w pracach
Komitetu
Monitorującego w
ramach Programu
Sąsiedztwa i
Partnerstwa LT-PLRUS 2007-2013.
Udział w pracach grupy
Roboczej oraz
Komitetu
Monitorującego w
ramach Programu
Sąsiedztwa PL-RUS
2014-2020
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Współpraca z innymi organizacjami – krajowymi i międzynarodowymi




Współpraca z
partnerami w ramach
sieci NEEBOR nad
wypracowaniem
nowych projektów do
złożenia w ramach
konkursów
Kontynuacja prac w
ramach polskiej sieci
Euroregionów
(Federacja
Stowarzyszeń)

Projekt składany przez partnerów w sieci NEEBOR na
rzecz promocji turystyki kulinarnej nie pozyskał
dofinansowania. W 2016 r. siec nie była aktywna w
innych obszarach.
Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów
odbyło się 21.06.2016 w godz. 15.00-17.00 w
Warszawie, następnego dnia, tj. 22.06.2016 – Federacja
zorganizowała spotkanie z Panem Ministrem Adamem
Hamryszczakiem oraz Dyrekcją DWT w Ministerstwie
Rozwoju. W trakcie spotkań omówiono problemy
związane
z
realizacją
programów
współpracy
transgranicznej.
Przedstawiciele
Euroregionów
na
wschodniej granicy (Bałtyk, Niemen, Puszcza Białowieska,
Bug) poruszyli problem braku takiego instrumentu jak
Fundusz Małych Grantów na całej granicy wschodniej
(który z ogromnym sukcesem działa na zachodniej i
południowej granicy Polski). Federacja w imieniu
Euroregionów na granicy wschodniej skierowała pismo w
tej sprawie na ręce p. M.Morawieckiego, Wicepremiera
Rządu RP.

Współpraca w ramach
„Polskiej zielonej sieci”
na rzecz rozwoju
energetyki
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Stowarzyszenie pozostaje Jesteśmy członkiem ruchu
„Energia obywatelska” (działania na rzecz rozwoju OZE),
przedstawiciel
Stowarzyszenia
uczestniczył
w
I
Ogólnopolskim
Kongresie
Energetyki
Obywatelskiej
(29.09.2016). Informacje dotyczące tego obszaru były
regularnie zamieszczane na naszej stronie www oraz
przekazywane do gmin w Newsletterze. Tematyka
ochrony środowiska oraz rozwoju energetyki ze źródeł
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W dniu 05 lipca br. odbyło się połączone posiedzenie
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej Senatu RP. Poświęcone było 25-leciu
współpracy
transgranicznej
i
funkcjonowania
euroregionów w Polsce (tematyka podjęta z inicjatywy
Federacji). W spotkaniu wzięła udział M. Samusjew,
przedstawiła współpracę transgraniczną w Regionie Morza
Bałtyckiego. Połączone Komisje przyjęły stanowisko –
tekst
dostępny
do
stronie
Senatu
(http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/
komisje/2016/kstap/materialy/stanowisko5072016.pdf ).

obywatelskiej i OZE w
gminach członkowskich

odnawialnych jest jednym z priorytetów współpracy
międzynarodowej – działania i materiały uzyskane
poprzez współpracę sieciową są wykorzystywane przy
kolejnych projektach. W 2017 roku należy wzmocnić
współpracę w tym zakresie, działając w projektach przede
wszystkim na rzecz benchmarkingu (czyli wyszukiwania
najlepszych praktyk za granicą, które mogłyby być
wdrażane przez samorządy, promocji OZE wśród
mieszkańców, edukacji na temat możliwości OZE,
korzyści, finansowania itp.

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi






Realizacja
Porozumienia o
współpracy z
Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim
(Wydział Ekonomii)
Udział w pracach
Instytutu Współpracy
Regionalnej i
Transgranicznej
Wydziału
zamiejscowego Szkoły
Wyższej im. B.
Jańskiego w Elblągu
Nawiązanie współpracy
z uniwersytetem
Gdańskim (Wydział
Ekonomiczny, Instytut
Handlu Zagranicznego)

W roku 2016 kontakty z uczelniami były sporadyczne,
podtrzymujemy je z uwagi na potencjalną wartość i
możliwości współpracy w ramach projektów. Prof. Dorota
Simpson (Uniwersytet Gdański) wzięła udział w spotkaniu
w Kętrzynie (w lutym 2016 r.), gdzie w drugiej części
prowadziła warsztat z zagadnień dotyczących różnic
kulturowych w kontaktach międzynarodowych.
Rozszerzenie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
nastąpiło dzięki realizacji projektu CASYPOT , w ramach
którego UG wykona zadanie badawcze w zakresie
oczekiwań i problemów młodzieży (badanie zostanie
przeprowadzone wg metodyki opracowanej w Szwecji na
terenie gmin Bartoszyce oraz Słupsk miasto).



Szkolenia

W 2016 r. Stowarzyszenie złożyło projekty w ramach
konkursów MSZ (2 projekty), MSiT, programów
Płd.Bałtyk oraz Europa Środkowa.
Pozyskano dofinansowanie działań przygotowawczych z
programu Seed Money (projekt LYC SB – przygotowanie
dużego projektu na rzecz rozwoju partycypacji
obywatelskiej młodzieży – zainteresowane gminy to
Iława, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, w projekcie
przewidziano działania, którymi są zainteresowane
również inne gminy członkowskie, m.in. Gdynia)
Opis projektów – odrębny załącznik
Na wniosek gminy miejskiej Braniewo odbył się cykl
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Przygotowanie projektów w
ramach programu Płd Bałtyk
(ArkaPomorza oraz rozwój
przemysłów kreatywnych)
oraz w ramach konkursów
Ministra Spraw Zagranicznych
oraz Ministra Sportu i
Turystyki
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Współpraca z gminami członkowskimi (w tym w ramach projektów własnych)

Zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami gmin
członkowskich:
Kętrzyn
(08.02
–
spotkanie
z
potencjalnymi
nowymi
członkami
,
prezentacja
działalności Stowarzyszenia), Mikołajki Pomorskie (22.02
– budowa sieci USP); Lębork (15.03 – dotyczyło
konsultacji
w/s
udziału
Lęborka
w
projekcie
ArkaPomorza); Puck (13.04 – dotyczyło potencjalnej
współpracy między –gminami); Dzierzgoń (04.04. i 28.04
– budowa sieci USP); Nowe Miasto Lubawskie (24.05. –
dotyczyło
potencjalnej
współpracy
w
ramach
Stowarzyszenia; Iława (11.05 – dotyczyło reaktywacji
Młodzieżowej Rady Gminy), Słupsk (14.06 – spotkanie z
Prezydentem Słupska w/s możliwości współpracy, w tym
zaangażowania się Słupska w działania Grupy ds. Wody);
Mikołajki Pomorskie (17.06 – dotyczyło potencjalnego
projektu dotyczącego historii plemion Pruskich); 22.11 –
Nidzica – w sprawie potencjalnej współpracy w ramach
Stowarzyszenia, 22 grudnia – Braniewo – nt wsparcia
gminy miejskiej Braniewo w przygotowaniu i realizacji
polsko-rosyjskiego projektu.
Zorganizowano (samodzielnie lub we współpracy z innymi
organizacjami spotkania dla samorządów członkowskich:
-/ 21.03. , Elbląg – w sprawie budowania Młodzieżowych
Rad w gminach (przy współpracy z Fundacją Civis
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Działania informacyjne
o programach i innych
możliwościach
finansowania
współpracy
międzynarodowej
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szkoleń warsztatowych dla przedstawicieli jednostek
gminnych – 4 spotkania w okresie czerwiec-wrzesień
2016.
Na stronie www. oraz w Newsletterze cyklicznie
publikowane było zestawienie dotyczące najbliższych
konkursów grantowych w ramach różnych programów
europejskich (wraz z informacją o możliwych działaniach
do realizacji w ramach tych projektów oraz o warunkach
udziału).
Nawiązano współpracę z Elbląskim Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na rzecz promocji
projektu pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, w
ramach którego możliwe są bezpłatne wizyty w krajach
UE dla przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji
pracodawców i związków zawodowych. Celem projektu
jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności
działania
560
pracowników/czek
instytucji
odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk
publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy
administracji
z
NGO,
wsparcia
przedsiębiorczości
społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Do
programu zgłosiły się gminy Puck, Malbork, Gdańska
Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Szkolenia dla pracowników
Sekretariatu
Stowarzyszenia





Działalność
wydawnicza i
informacyjna:
Prowadzenie Strony
Internetowej
Stowarzyszenia oraz
Newslettera
Stała informacja na
stronie internetowej
ERB w j. rosyjskim i
angielskim

Przebudowa Strony i materiały promocyjne gmin –
zakończono prace związane z przebudową strony
Stowarzyszenia. Powstały nowe zakładki, podstrony,
opisy Stowarzyszenia, udostępnienia informacji. Po
konsultacjach z informatykami udostępniono nowe
funkcjonalności strony. Jednocześnie prowadzono prace
promocyjne na rzecz gmin i członków Stowarzyszenia rozesłano zapytania i zgromadzono z gmin członkowskich
materiały (w tym: wzorce opisu gminy) zawierające
zwięzły opis promujący miasto i gminę) wg wskazanych
wytycznych oraz zgody na publikacje powyższych
materiałów (zdjęcia, opisy oraz herb) na stronach
Stowarzyszenia. Trwają tłumaczenia na język rosyjski
przedstawionych informacji.

Stowarzyszenie we wrześniu 2016 r. złożyło ofertę na pełnienie roli Operatora Funduszu
Współpracy , które będzie realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i
Mechanizmu Finansowego EOG. Nadaj oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.
Fundusz będzie w 2017 roku i latach kolejnych źródłem wsparcia dla projektów współpracy
międzynarodowej oraz projektów ukierunkowanych za zwalczanie bezrobocia wśród
młodzieży.

7



Strona

Promocja
 Udział w targach
turystycznych w Gdańsku
 Budowa aplikacji mobilnej
(na Androida) promującej
lokalnych wytwórców oraz
producentów z terenu
gmin członkowskich
 Promowanie imprez
zgłoszonych przez gmin

Polonus)
-/ 10.05 , Braniewo – spotkanie z przedstawicielami
Gdańskiej Organizacji Turystycznej – prezentacje
pomysłów na rozwój turystyki w miastach
-/ 12.05 – Elbląg – spotkanie z przedstawicielami UM w
Gdańsku – prezentacja gdańskich doświadczeń we
wdrażaniu projektów infrastrukturalnych
-/ żadna z gmin nie zgłosiła chęci udziału w Targach
Turystycznych na wspólnym stoisku,
-/ w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie
projektu „Strategia sieci turystycznej Ukryte Skarby
Powiśla” zaplanowano wspólne stoisko w roku 2017
-/ Aplikacja – po konsultacjach z informatykami
postanowiono, że promocję lokalnych produktów
połączymy z już istniejącymi (i popularnymi
przeglądarkami i Aplikacjami) – jest to rozwiązanie
znacznie bardziej skuteczne i tańsze, zostanie
uwzględnione jako jedno z działań w projektach
-/ Rozpoczęto współpracę z gminą Reda w/s promocji
Mistrzostw w Siatkówce Samorządowców
Działania administracyjne
Pozyskano dofinansowanie studiów podyplomowych dla
pracowników Stowarzyszenia ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleń (100% dofinansowania);

