
Protokół Nr 7/16 
z posiedzenia  
Komisji Współpracy Międzynarodowej  
z dnia 14.03.2016 r. 
 
    1. Otwarcie posiedzenia 
 

Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej, p. Zbigniew Pietrzak, otworzył posiedzenie 
Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego V kadencji witając 
członków Komisji oraz zaproszonych gości. 

 
      (listy obecności – zał. Nr 1,2) 

    2. Zatwierdzenie porządku obrad 
 

1. Otwarcie posiedzenia 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia 
3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji i harmonogramu spotkań Komisji na rok 2016 
4. Zapoznanie z działalnością i planami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Priorytetami 

polskiej prezydencji RPMB 2015/2016 (w trakcie uzgadniania) 
5. Informacja o projekcie Rezolucji XIV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku 
6. Sprawy różne 
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia  
8. Zakończenie posiedzenia 

 
 Przewodniczący Komisji zaproponował zmiany w porządku obrad. Punkt 3. otrzymuje brzmienie: 
„Informacja w sprawie oceny wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016. W związku z powyższym kolejne 
punkty przesunięte zostaną o 1 do przodu. 

Porządek obrad w zmienionej formie przyjęto pozytywnie jednogłośnie. 
 

3. „Informacja w sprawie oceny wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań 
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016. 

 
  Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. 
Łukaszowi Bielewskiemu, który zreferował temat. Przedstawił krótką informację o podmiotach składających 
wnioski, kwotach dofinansowania i jakości składanych wniosków. 
                  Zał Nr 3. 
 
  Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem o wysokość dofinansowania w kwocie 80 tys. zł, czy 
kwota zaspokaja potrzeby ogłoszonego konkursu, czy któraś z ofert została odrzucona z racji niewystarczających 
środków przewidzianych na cele realizacji zadania. 
  Dyrektor Departamentu WM odpowiedział, że z kosztorysów wynika, że organizacje często 
potrzebują wielokrotnie więcej środków niż przewidziano do dyspozycji. W jego ocenie kwota 80 tys. zł w 
obecnych warunkach jest kwota optymalną.  
  Radna, p. Wioletta Paczkowska zwróciła się z pytaniem o to, co było najczęstszym mankamentem w 
składanych wnioskach, co przyczyniło się do decyzji odmownej w sprawie dofinansowania danej oferty. 
  Dyrektor Departamentu WM odpowiedział, że każdy z członków komisji ma różne doświadczenia i 
spojrzenie na sektor pozarządowy. Pojawiają się jednak opinie o niespójnie przygotowanych wnioskach, często 
zdarza się tak, że projekt został pięknie opisany i przedstawiony, rezultaty jego realizacji będą wspaniałe, 
jednakże po bardziej szczegółowym przyjrzeniu się okazuje się, że chodzi jedynie o dofinansowanie wyjazdu, 
wycieczki i okazuje się, że 100% dofinansowania obejmie zorganizowanie wycieczki. Pojawia się wówczas 
pytanie o to, co dany wykonawca wniesie od siebie ażeby dany projekt zrealizować. W takich przypadkach 
pojawiają się znaki zapytania. 
  

 
4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji i harmonogramu spotkań Komisji na rok 2016 

 
 Przewodniczący Komisji omówił projekt planu pracy Komisji WM na 2016 r.. 
 Radny, p. Marek Szter poinformował o propozycji, która pojawiła się na posiedzeniu Komisji Strategii 
Rozwoju, aby wraz z Komisją WM odbyło się spotkanie, na którym poruszona zostałaby kwestia współpracy 



transgranicznej, która miałaby później przełożenie na rozwój naszego województwa i jego partnera ze wschodu 
kontekście tworzenia miejsc pracy. Formuła i data ewentualnego spotkania zostałaby ustalona w późniejszym 
terminie. 
 Członkowie komisji ustalili, że przyjęty plan pozostanie dokumentem otwartym, a poszczególne punkty, 
w razie potrzeby, doprecyzowane będą na kolejnych posiedzeniach. 
 Przewodniczący Komisji poddał wniosek o przyjecie planu pracy pod głosowanie. 
 W wyniku głosowania plan pracy Komisji WM na 2016 rok został przyjęty pozytywnie jednogłośnie.  

 
5. Zapoznanie z działalnością i planami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz 

Priorytetami polskiej prezydencji RPMB 2015/2016 (w trakcie uzgadniania) 
 
 Przewodniczący Komisji oddał głos Kierownikowi Stałego Międzynarodowego Sekretariatu 
Euroregionu Bałtyk - p. Sebastianowi Magierowi, który, na podstawie prezentacji multimedialnej przystąpił do 
referowania w/w tematu. W swojej wypowiedzi odniósł się m in. do działalności Stowarzyszenia Gmin 
Euroregion Bałtyk, jej członków, historii współpracy oraz planów na przyszłość. 
           (Zał. Nr 4.) 

 
6. Informacja o projekcie Rezolucji XIV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku 

 
 Przewodniczący Komisji na podstawie materiału w formie papierowej omówił projekt Rezolucji XIV 
Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, odniósł się do spotkania eksperckiego, które odbyło się w ramach 
przygotowań do głównego Forum. 
           (Zał Nr 5) 

 
7. Sprawy różne 

 
 Przewodniczący Komisji omówił planowaną wizytę studyjną do Brukseli w dniach 20-22 kwietnia. 
 Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk poinformował o wizycie Komisji WM  
i Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Równem (Ukraina) z Radą Obwodu Rówieńskiego 
planowanej na 18-21.05.2016 r. 
 
 

    8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji 
 
  Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 6/15 z dn.21.12.2015 r. z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty pozytywnie jednogłośnie. 
 
   9.  Zakończenie posiedzenia 

 
     Przewodniczący Komisji WM zakończył posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dn. 14 marca 2016 r. 
 
 
 
 

 
       Przewodniczący Komisji 
 
       Zbigniew Pietrzak 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała  
 
Karolina Nikiel 
 


