Protokół Nr 17/2018
z posiedzenia
Komisji Współpracy Międzynarodowej
z dnia 19 marca 2018 r.
1. Otwarcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej, p. Zbigniew Pietrzak,
otworzył posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińskowitając członków Komisji oraz zaproszonych gości.
(listy obecności – zał. Nr 1,2)
2. Zatwierdzenie porządku obrad
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:
a) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom
samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM.
WSPARCIE
WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ
JST
W
WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU”
4. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji WM na 2018 r.;
5. Informacja o aktualnych działaniach Ośrodka Badań Naukowych im. W.
Kętrzyńskiego w Olsztynie;
6. Informacja o bieżącej sytuacji społeczno- polityczno- gospodarczej w Obwodzie
Kaliningradzkim FR;
7. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja – wspieranie transgranicznej
współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej/
projekty dotyczące likwidacji barier przygranicznych
8. Sprawy różne
a) Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, Rezolucja
9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji
a) Protokół Nr 16/17 z dn. 18.12.2017 r.
10. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek obrad
przyjęto pozytywnie jednogłośnie.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:
a) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć
międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE
WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ
JST
W
WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU”
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Przewodniczący Komisji przekazał głos Dyrektorowi Departamentu Współpracy
Międzynarodowej p. Łukaszowi Bielewskiemu, który wyjaśnił, znaczenie skrótu WM dla WM.
– Samorząd Województwa wspierający współpracę międzynarodową, ale z drugiej strony –
współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego. Dyrektor
poinformował, że celem konkursu było angażowanie samorządów lokalnych – gmin, powiatów z
terenu województwa, jak również ich jednostek organizacyjnych takich jak szkoły, domy kultury
czy ośrodki pomocy społecznej we współpracę międzynarodową. Konkurs organizowany został
w celu aktywizacji, zachęcania i wzmacniania działań na rzecz rozwoju współpracy
międzynarodowej. Przedsięwzięcie to miało również na celu usystematyzowanie współpracy
województwa z samorządami lokalnymi. Nabór do konkursu prowadzony był na początku roku i
złożone zostały 32 wnioski, dominował głównie Obwód Kaliningradzki, partnerzy niemieccy i
litewscy, pojawiła się również propozycja współpracy z Gruzją, Serbią. Z 32 wniosków, 28
spełniło wymogi formalne, zespół oceniający zarekomendował Komisji 12 wniosków do
dofinansowania. Informacje stanowią załącznik do uchwały.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem jak rozłożone są te projekty jeśli chodzi
o nasze województwo.
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej odpowiedział, że jest to
Olsztyn, Elbląg, powiat bartoszycki, Bartoszyce, gmina Młynary, gmina Gołdap, gmina Dywity,
Olsztyn, gmina Wydminy, miasto Lidzbark Warmiński, gmina Dobre Miasto, miasto Lidzbark
Warmiński, powiat nowomiejski.
Radna- p. Jadwiga Król zwróciła się z pytaniem, czy wnioski mogą też składać
organizacje pozarządowe
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej odpowiedział, że nie, gdyż
organizacje pozarządowe mają swój oddzielny konkurs.
Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały został
zaopiniowanie pozytywnie jednogłośnie.
4. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji WM na 2018 r.;
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję, udzielając głosu radnej – p. J. Król, która
poinformowała o organizowanym Kongresie Kobiet. Radna zwróciła się z prośbą o udział
przedstawicieli, radnych w obchodach 100-lecia Praw Kobiet w Brukseli w dn. 19-20 czerwca br.
Przewodniczący Komisji poddał projekt Planu Pracy pod głosowanie, z uwzględnieniem
wpisania w/w propozycji do Planu Pracy Komisji WM na 2018 rok. Projekt Planu Pracy został
zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
5.
6.

Informacja o aktualnych działaniach Ośrodka Badań Naukowych im. W.
Kętrzyńskiego
w Olsztynie;
Informacja o bieżącej sytuacji społeczno- polityczno- gospodarczej w Obwodzie
Kaliningradzkim FR;

Przewodniczący Komisji przekazał głos p. Tadeuszowi Baryle z Ośrodka Badań
Naukowych, który w swojej wypowiedzi odniósł się do trudnej sytuacji Ośrodka Badań
Naukowych, bo Ministerstwo Kultury przygotowuje specjalną uchwałę, która ma na nowo określić
status Ośrodka, a prace te nie wyczerpują drugiej ścieżki, które zdaniem rady naukowej i
pracowników ośrodka powinna być także uruchomiona – czyli współpracę z samorządem opartą
na organizowaniu i współfinansowaniu wspólnych przedsięwzięć. P. T. Baryła dodał, że coraz
pilniej dostrzegana jest potrzeba właściwej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie
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naszego województwa. Zdaniem p. T. Baryły 100-lecie odzyskania niepodległości powinno nas
skłaniać do tego, aby lepiej rozpoznać sytuację demograficzną na terenie naszego województwa
w związku z toczącymi się procesami i polityką socjalną, która coraz bardziej zmierza w kierunku
państwa charytatywnego, a nie jasnego określenia czym powinna być polityka socjalna w
nowoczesnym państwie. Propozycją ośrodka jest utworzenie grupy badawczej zajmującej się tą
tematyką ze wszystkich Szkół Wyższych na terenie województwa. Począwszy na analizie strategii
społeczno-gospodarczej województwa , skończywszy na bardzo konkretnych problemach w
postaci wydawnictwa analitycznego stanowiącego pomoc dla samorządu województwa. P. T.
Baryła w swojej wypowiedzi odniósł się również do wyborów prezydenckich w Federacji
Rosyjskiej, frekwencji wyborczej, wyborów gubernatora w 2016 i 2017 roku, wyników wyborów
w Obwodzie Kaliningradzkim, sytuacji społeczno-gospodarczej w Obwodzie Kaliningradzkim i
całej Federacji Rosyjskiej, wymiany handlowej, systemu zbrojeniowego oraz systemu kształcenia
w Obwodzie Kaliningradzkim
7.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja – wspieranie transgranicznej
współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej/
projekty dotyczące likwidacji barier przygranicznych

Przewodniczący Komisji przekazał głos p. Katarzynie Bartnik – Kierownikowi
Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja
2014-2020 w Olsztynie, która na podstawie materiału multimedialnego omówiła w/w temat. W
toku prezentacji , Kierownik WST odpowiadała również na pytania członków Komisji dotyczące
poszczególnych informacji zawartych na slajdach prezentacji.
(materiał multimedialny – zał. Nr 3)
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem czy istnieje możliwość odwiedzenia
siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie przez Komisję WM, żeby zobaczyć
jak od środka wygląda funkcjonowanie Sekretariatu.
Kierownik WST odpowiedziała, że zaprasza i mam nadzieję na spotkania w przyszłości.
8.

Sprawy różne
a) Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, Rezolucja

Przewodniczący Komisji omówił stan realizacji przygotowań do Forum Parlamentów
Południowego Bałtyku ze strony merytorycznej, poinformował o zorganizowanym spotkaniu
roboczym
i wypracowanym podczas tego spotkania projektu rezolucji. Przewodniczący Komisji
poinformował, że Forum Parlamentów Południowego Bałtyku zaplanowana jest na 13-15 maja
2018 r. Podczas organizacji Forum przewidywana jest również część – warsztaty młodzieżowe –
prowadzone w jęz. angielskim. Tematem przewodnim Forum będzie; Smart Specializations – czyli
inteligentne
specjalizacje
regionów
i ich wkład oraz rola w kreowaniu dynamicznego rozwoju Południowego Bałtyku.
9. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji;
a) Protokół Nr 16/17 z dn. 18 grudnia 2017 r.
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Z powodu braku quorum, Przewodniczący Komisji nie poddał w/w protokołu pod
głosowanie.
10. Zakończenie posiedzenia
Przewodniczący Komisji WM zakończył posiedzenie Komisji Współpracy
Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dn. 19.03.2018 r.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Pietrzak
Protokołowała
Karolina Nikiel
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