Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w 2015 roku
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 2015.
1/ Sprawy organizacyjne
a/ Posiedzenia Zarządu
W roku 2015 odbyło się 5 Posiedzeń Zarządu:
-/ 27 marca 2015 r. – krótkie spotkanie, w trakcie którego ukonstytuował się nowy
Zarząd
-/ 08 maja 2015 r.
-/ 19 czerwca 2015 r.
-/ 18 września 2015 r.
-/ 2 grudnia 2015
b/ posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
-/ w dniu 20 marca 2015 r., w trakcie którego dokonano oceny działalności Zarządu
oraz stanu gospodarki finansowej Stowarzyszenia, oceniono wykonanie Uchwał
WZD z 2014 r. oraz przygotowane Uchwały na XXXII WZD
-/ w dniu 2 czerwca 2015, w trakcie którego Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w
nowym składzie. Jednocześnie członkowie Komisji otrzymali skrócone informacje nt.
bieżącej sytuacji i stanu gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
c/ Walne Zebranie Delegatów
odbyło się w dniu 27 marca 2015. Było to XXXII WZD – wyborcze. Wybrano nowe
władze Stowarzyszenia, przyjęto 5 Uchwał:

2/ Sprawy osobowe
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Przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2014 r.
Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia na 2015 r.
Udzielenie Absolutorium Zarządowi
Wybór nowych członków władz Stowarzyszenia
Strona

1.
2.
3.
4.
5.

W wyniku wyborów do władz Stowarzyszenia w dniu 27 marca 2015 r. został
wybrany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w następujących składach:
a/ Zarząd:
Przewodniczący Zarządu – Witold Wróblewski (miasto Elbląg)
Wiceprzewodnicząca – Joanna Zielińska (miasto Gdynia)
Wiceprzewodniczący – Andrzej Bojanowski (miasto Gdańsk)
Członek – Hanna Brejwo (gmina Pszczółki)
Członek – Krzysztof Hećman (miasto Kętrzyn)
Członek – Piotr Grzymowicz (miasto Olsztyn)
Członek – Włodzimierz Siudek (miasto Ustka)
Członek – Winicjusz Sokół (miasto Braniewo)
Członek – Bożena Olszewska – Świtaj (gmina Górowo Iławeckie)
b/ Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Janusz Goliński (gmina Cedry Wielkie)
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Harmaciński (gmina Iława)
Sekretarz - Anna Jabłońska (miasto Wejherowo)
Członek – Marek Charzewski (miasto Malbork)
Członek – Rafał Ryszczuk (miasto i gmina Kisielice)
c/ Sekretariat
Po złożeniu rezygnacji z pracy p. Z.Olszewskiego Zarząd powierzył pełnienie
obowiązków Dyrektora Sekretariatu p. Małgorzacie Samusjew, dotychczasowej
Kierownik Programów w Stowarzyszeniu. M.Samusjew jest pracownikiem
Stowarzyszenia od 01 lutego 1999 r.
d/ W dniu 18 września na posiedzeniu Zarządu p. Włodzimierz Siudek złożył
rezygnację z funkcji członka Zarządu. Wybory uzupełniające odbyły się 2 grudnia na
XXXIII WZD, nowym członkiem Zarządu została p. Hanna Pruchniewska,
przedstawiciel gminy m.Pucka.
3/ Członkostwo w Stowarzyszeniu
W roku 2015 ze Stowarzyszenia wystąpiły gminy: Pieniężno (członkostwo ustało 31
maja 2015 r.), (Krynica Morska (członkostwo ustało 31 sierpnia 2015 r.) oraz Ustka
(członkostwo ustało 31 grudnia 2015 r.)
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4/ Realizacja uchwał
XXXII WZD przyjęło 5 uchwał – wszystkie wykonano

5/ Realizacja uchwały zatwierdzającej kierunki działalności Stowarzyszenia
Gmin RP Euroregion Bałtyk na rok 2015:
Dodatkowa informacja

Udział w pracach:
•
Komisji Rządowej RP ds.
współpracy transgranicznej z
Obwodem Kaliningradzkim FR
•
Komisji Rządowej RP ds.
współpracy transgranicznej z Litwą

Udział w pracach Komisji
międzyrządowych to działanie
sporadyczne (maksymalnie 2-3 razy do
roku), zawsze następuje na
zaproszenie strony rządowej. Jest
wyrazem reprezentacji interesów
przygranicznych lokalnych
samorządów. Nie wpływa widocznie na
stan finansów STG
W roku 2015 przedstawiciel
Stowarzyszenia nie uczestniczył w
żadnym z posiedzeń i spotkań.

Udział przedstawiciela
Stowarzyszenia w pracach
Komitetów Sterujących i
Monitorujących:
•
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.

Stowarzyszenie od lat uczestniczy w
procesie programowania i realizacji
programów przygranicznych. Pomimo
ograniczonych możliwości zabiegamy
stale w ramach Komitetów o
uwzględnianie interesów gmin (m.in.
stale toczymy dyskusje na temat
języka, kosztów, działań itd.) W 2015
roku miała miejsce niepokojąca
sytuacja z programem Polska-Rosja.
Do składu Komitetu Programującego
od początku jego prac nie został
zaproszony przedstawiciel partnerów
społecznych, czyli w tym wypadku
Euroregionu. Po interwencji w
Ministerstwie (pismo skierowano do p.
Marcelego Niezgody)
Stowarzyszenie uczestniczyło w 5
spotkaniu Wspólnego Komitetu
programującego Programu Sąsiedztwa
PL-RUS 2014-2020 w dniu 9/10
czerwca 2015 r. w Warszawie.

Udział Stowarzyszenia w realizacji

-/ Projekt „Blaski i cienie współpracy”
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OPIS DZIAŁANIA
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Akcje szkoleniowe
•
Szkolenia dla potrzeb
realizacji projektów
•
Szkolenia dla pracowników
Sekretariatu Stowarzyszenia
•
Inne według potrzeb

26 maja 2015 r. odbyło się spotkanie
szkoleniowe w Bartoszycach.
Organizator: Bartoszycki Dom Kultury,
prowadzący: M.Samusjew; tematyka:
fundusze UE wspierające współpracę
międzynarodową
22 października 2015 r. M.Samusjew
prowadziła szkolenie z zakresu
zarządzania projektami na prośbę
jednej z organizacji pozarządowych
Miasta Gdańska – Towarzystwa
Edukacyjnego „Wiedza Powszechna” –
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został uruchomiony w maju 2015 r.
Najważniejszym elementem były Targi
Projektów i Konferencja zrealizowane
7.10.2015. W wydarzeniach
uczestniczyło ponad 100 osób. W
ramach projektu zorganizowano
również wizytę studyjną dla
przedstawicieli zagranicznych
samorządów na terenie gmin
Członkowskich: w Tolkmicku, Elblągu i
Malborku. Projekt rozliczono.
-/ udział w wizycie studyjnej na terenie
Obwodu Kaliningradzkiego i Kłajpedy
dotyczącej drogi wodnej E-70 (jako
element przygotowania do
potencjalnego projektu INRUSE.
Projekt został złożony w konkursie
Europa Środkowa, dotyczy łączenia
różnych środków transportu – w tym
szlaków wodnych) – 01-03 lipca 2015
-/ projekt Culart II został zamknięty w
dniu 17 marca 2015 r. konferencją
podsumowującą. Ogółem w
szkoleniach na terenie Polski i Rosji,
wizytach studyjnych udział wzięło ok.
90 osób – przedstawicieli samorządów
członkowskich Stowarzyszenia oraz
rosyjskich municypalitetów. Całkowita
wartość projektu po rozliczeniu
wyniosła 209 997,98€, co stanowi
75,6% zatwierdzonej kwoty.
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projektów :
•
Udział w opracowaniu
projektów zgłoszonych przez Grupę
Zadaniową Euroregionu Bałtyk
•
Zakończenie i rozliczenie
realizacji projektu Culart II w ramach
programu Sąsiedztwa i Partnerstwa
LT-PL-RUS 2007-2013
•
Realizacja projektu „Blaski i
cienie współpracy „ (środki MSZ RP)

uczestniczyli przedstawiciele
organizacji i instytucji z terenu gmin
członkowskich, m.in. Gdańsk, Gdynia,
Sopot, Bartoszyce.
W trakcie konferencji projektu „Blaski i
cienie współpracy” w dniu 7
października 2015 zrealizowano 4
warsztaty na tematy dotyczące
dyplomacji publicznej i różnic
kulturowych. W związku z dużym
zainteresowaniem działania są
kontynuowane poprzez organizację
odrębnych warsztatów na terenie gmin
członkowskich. Złożono również
projekt dotyczący tej tematyki w
ramach konkursu ofert Ministerstwa
Sportu i Turystyki na rok 2016.

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

-/ strona internetowa jest na bieżąco
aktualizowana
-/ Newslettery: na bieżąco,
Wydano dwie publikacje: Trwałość
projektów i ryzyka oraz Katalog
projektów międzynarodowych gmin
członkowskich

Udział w debatach, sympozjach,
konferencjach wynikających z planu
działań ERB w 2015 roku

-/ M.Samusjew brała udział w
konferencji startowej Płd Bałtyku (8/9
czerwca 2015, Szczecin), XIII Forum

5

Żadna z gmin nie zgłosiła chęci udziału
w Targach turystycznych w Gdańsku
na wspólnym stoisku.
-/ konferencja została zorganizowana
w ramach projektu „Blaski i cienie…”.
Data wydarzenia: 7 października 2015
r., Elbląg
-/ udział przedstawicieli
Stowarzyszenia w przedsięwzięciach
na terenie gmin członkowskich;
informacje o wydarzeniach
umieszczamy również na stronie
internetowej Stowarzyszenia
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Promocja Gmin członków
Stowarzyszenia
•
Udział w targach
turystycznych w Gdańsku
•
Zorganizowanie konferencji ,
w której uczestniczyć będą gminy w
celu możliwości nawiązania
współpracy z gminami z terenu
Euroregionu.
•
Promowanie imprez
zgłoszonych przez gminy

-/ udział w posiedzeniu Prezydium
ERB: 15-16 czerwca 2015, Bruksela;
3 listopada 2015, Gdańsk
-/ 2 listopada 2015 r. odbyło się
Doroczne Forum Interesariuszy
Euroregionu Bałtyk. Spotkanie to daje
możliwość nawiązania bezpośrednich
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Udział w pracach Euroregionu:
Współpraca ze Stałym
Międzynarodowym Sekretariatem
Euroregionu oraz regionalnymi
sekretariatami krajowymi
Praca członków Zarządu w
Prezydium ERB
Udział w przygotowaniu i organizacji

Strona

Obsługa bieżąca Stowarzyszenia
Gmin i Euroregionu Bałtyk

OZE „Energia w gminie” (w ramach
Międzynarodowego Kongresu Smart
Metropolie, 23.10.2015, Gdańsk); w
konferencji nt. dobrych praktyk
samorządów nordyckich w zakresie
wdrażania OZE (Kopenhaga, 10-11
listopada 2015); 6 Forum „Dialog
Granic”, (Koszyce, 24-27 listopada
2015)
Pośredniczenie STG w nawiązywaniu
przez gminy międzynarodowych
kontaktów: 1/ projekt Coastal World
Heritage – spotkanie w Sztutowie,
25.06.2015
2/ projekt Biura Europejskiego Skåne
Nordost z zakresu integracji
europejskiej – chętny do współpracy
zgłosił się UM Sopot
3/ na wniosek gminy Tolkmicko
przekazano kontakty do przedstawicieli
rejonu Sławsk (Obwód
Kaliningradzki);przedstawiciele rejonu
Guriewsk odwiedzili Kisielice
(24.09.2015), w imieniu gminy Młynary
zwrócono się do Minsiterstwa Rozwoju
Municypalitetów i Spraw
Wewnętrznych obwodu
Kaliningradzkiego z prośba o
znalezienie potencjalnego partnera do
współpracy transgranicznej. Strona
rosyjska odpowiedziała pozytywnie i w
dniu 4 grudnia gmina Młynary
podpisała już List Intencyjny o
współpracy z m. Ładuszkino.

Forum Interesariuszy ERB

kontaktów z przedstawicielami władz
samorządowych regionów
Euroregionu Bałtyk.

Kontynuacja pracy Grupy Roboczej
ds. Turystki
Kontynuacja pracy Grupy Roboczej
ds. Kultury

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Kultury
(w ramach Rady) zorganizowano 17
marca 2015 r. przed konferencją
podsumowującą projekt Culart II.
Grupa ta jako forum współpracy gmin
w zakresie kultury kontynuuje działania
samodzielnie (bez udziału strony
rosyjskiej).
Złożono 2 projekty w ramach konkursu
Programu EWT Europa Środkowa.
Projekt INRUSE nie otrzymał
zaproszenia do drugiej rundy, projekt
dotyczący Rozwoju Turystycznych
Szlaków Tematycznych – brak
informacji.
W dniach 11-12 czerwca 2015 odbyło
się Walne Zebranie Federacji;
otrzymano sprawozdanie z działalności
Zarządu oraz sprawozdanie
Finansowe. Władze Federacji – bez
zmian; Federacja zorganizowała
spotkanie z przedstawicielami
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
oraz MSZ, poruszano m.in. temat FMP
na granicach wschodnich. Federacja
zobowiązała się do wystąpienia w tej
sprawie w imieniu wszystkich
euroregionów do Ministerstwa.

Współpraca z partnerami w ramach
sieci NEEBOR nad wypracowaniem
nowych projektów do złożenia w
ramach konkursów Programów
EWT (Interreg Europa, Europa
Środkowa, BSR)
Kontynuacja prac w ramach polskiej
sieci Euroregionów (Federacja
Stowarzyszeń)
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1. W wyniku zawartego Porozumienia wewnętrznego z dniem 1 grudnia 2015 r. do
struktury Stowarzyszenia powrócił Stały Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu
Bałtyk. Kierownik SMS p. Sebastian Magier został zatrudniony na etat, uzupełniono
Regulamin Organizacyjny.
2. Podjęto działania na rzecz aktywizacji gmin członkowskich. 11 grudnia 2015 r.
odbyło się pierwsze spotkanie na terenie Dzierzgonia (uczestniczyli Burmistrzowie i
Wójtowie z Dzierzgonia, Malborka, Mikołajek Pomorskich, Zalewa i Rychlik).
Ustalono, że gminy prześlą do Sekretariatu Stowarzyszenia swoje propozycje
współpracy i na tej bazie wyznaczone zostaną kolejne działania. Wspólnymi
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6. Inne

tematami, jakie zarysowały się podczas dyskusji są promocja, rozwój turystyki,
działania edukacyjne. Planowane w grudniu spotkanie w Kętrzynie przełożono na
styczeń 2016.
3. W ramach ogłoszonych konkursów złożono następujące projekty (samodzielne lub
w partnerstwie):
-/”SMART Promotion – zacznij od wiedzy” – Ministerstwo Sportu i Turystyki; działania
w 2016 r.; wartość projektu: 108 520 PLN (w tym dotacja 50%); działania: warsztaty
dla osób działających w obszarze turystyki (pracownicy jst, informacji turystycznych,
firm z branży okołoturystycznej),
-/ „Otwarta Skandynawia” – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; działania w 2016
r., wartość projektu: 149 900 PLN (dotacja 133 900); działania: organizacja dwóch
wizyt studyjnych i prezentacji gmin na terenie Danii i Szwecji;
3/projekt partnerski ”Creative traditional Companies cooperation” (CTCC) – Program
Południowego Bałtyku; wartość części STG – 120 615€, projekt na 3 lata od
momentu zatwierdzenia. Działania na rzecz firm tradycyjnych i umożliwienie im
wdrażania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych przez branże kreatywną.
Działania skupiać się będą na firmach i osobach z terenu gmin członkowskich STG.
W projekcie uczestniczy oprócz STG Pomorski Park Naukowo-Technologiczny z
Gdyni.
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-/ nie udało się przygotować i złożyć projektu „ArkaPomorza” (partnerstwo polskoniemieckie), projekt pozostał na etapie przygotowania do złożenia w ramach 2
konkursu w programie EWT Płd. Bałtyk (w maju 2016 r.)

