Protokół Nr 18/2018
z posiedzenia
Komisji Współpracy Międzynarodowej
z dnia 19 czerwca 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 przystąpienia Województwa WarmińskoMazurskiego do stowarzyszenia o nazwie Federacja Europarc
4. Informacja o bieżącej sytuacji społeczno- polityczno- gospodarczej w Obwodzie
Kaliningradzkim FR;
5. Informacja w sprawie funkcjonowania organizacji/stowarzyszeń polonijnych
działających na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej;
6. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna realizowana przez województwo
warmińsko-mazurskie do 2020 roku;
7. Informacja w sprawie działań promocyjnych na rzecz Warmii i Mazur;
8. Sprawy różne;
9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji
10. Protokół Nr 16/2017 z dn. 18 grudnia 2017 r.
11. Protokół Nr 17/2018 z dn. 19 marca 2018 r.
12. Zakończenie posiedzenia
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek obrad
przyjęto pozytywnie jednogłośnie.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:
a) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego
do stowarzyszenia o nazwie Federacja Europarc
Przewodniczący Komisji przekazał głos Dyrektorowi Departamentu Ochrony
Środowiska- p. Bogdanowi Meinie, który przedstawił w/w temat. Dyrektor Departamentu OŚ
wyjaśnił, że Europarc, jest federacją, która działa na poziomie Europy, zrzesza różne instytucje z
zakresu ochrony środowiska z Unii Europejskiej, a także spoza niej i w związku z tym po głębokiej
analizie podjęto decyzję o przystąpieniu. Inicjatywa ta wyszła od Dyrektorów Parków
Krajobrazowych, których w naszym województwie mamy 6, i to parki będą w głównej mierze
beneficjentami przystąpienia do sieci. Dyrektor dodał, że sprawa wraca ponownie, gdyż Sejmik
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Województwa już wcześniej, zgodnie z procedurami, podejmował uchwałę w sprawie wystąpienia
do Ministerstwa o zgodę i uzyskał odpowiedź, że zgoda nie jest wymagana. Korzyści z przystąpienia
do federacji Europarc to m. in. Możliwość szerokiego działania na poziomie europejskim, wymiana
poglądów, udział w szkoleniach po niższych cenach, przygotowanie wspólnych projektów na
poziomie europejskim i szereg innych działań.
Przewodniczący Komisji zapytał o to jakie bezpośrednie korzyści z przynależności do
w/w stowarzyszenia.
Dyrektor Departamentu OŚ odpowiedział, że w głównej mierze jest to ułatwienie
poszukiwania partnerów do wspólnych inicjatyw, udział w szkoleniach, konferencjach przy
niższych cenach, wymiana doświadczeń dobrych praktyk i inne tego typu. Koszt po stronie
województwa będzie to roczna składka 2330 Euro.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Projekt został przyjęty pozytywnie jednogłośnie
4. 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 m.in. do organizowanych przez Rosję
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w czerwcu 2018 r., programów rozwoju społecznego,
gospodarczego, poruszył kwestię kryzysu demograficznego w Federacji Rosyjskiej, inflacji,
modernizacji i rozwoju dużych miast, poziomu życia na prowincji, wskaźników demograficznych,
podniesienia wieku emerytalnego, stanu przemysłu na terenie Obwodu Kaliningradzkiego,
możliwości współpracy handlowej z partnerami zagranicznymi, wspomniał również o planach
budowy obwodnicy Kaliningradu, roli Kaliningradu w eksporcie węgla z Rosji, poziomie życia w
Obwodzie Kaliningradzkim.
5. Informacja w sprawie funkcjonowania organizacji/stowarzyszeń polonijnych
działających na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej;
W związku z tym że p. Irena Korol-Prezes Organizacji Polonijnych w Kaliningradzie
nie mogła przyjechać na posiedzenie Komisji, Przewodniczący Komisji przeszedł do realizacji
kolejnego punktu z porządku obrad.
6. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna realizowana przez województwo
warmińsko-mazurskie do 2020 roku;
Przewodniczący Komisji przekazał głos panu Witoldowi Kielichowi – Kierownikowi
Biura Współpracy Terytorialnej PR, który na podstawie materiału multimedialnego omówił w/w
punkt porządku obrad.
Prezentacja multimedialna – Zał. Nr 3.)
7. Informacja w sprawie działań promocyjnych na rzecz Warmii i Mazur;
Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej przekazał głos Zastępcy
Dyrektora Koordynacji Promocji p. Piotrowi Burczykowi, który zaznaczył, że temat działań
promocyjnych jest tak szeroki , że dotyczyć może zarówno Departamentu Koordynacji Promocji,
Kultury, Obszarów Wiejskich, Współpracy Międzynarodowej. W Urzędzie Marszałkowskim
praktycznie nie ma departamentów, w działaniach których nie byłoby wątków promocyjnych
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województwa. Z-ca Dyrektora Departamentu KP w swojej wypowiedzi omówił przedsięwzięcia
promocyjne dotyczące działań o charakterze międzynarodowym, poruszając temat promocji
gospodarczej, projektu realizowanego przez Departament Koordynacji Promocji. Z-ca Dyrektora
KP wspomniał o działaniach skierowanych na poszukiwania partnerów gospodarczych różnych
branż m.in. z Austrii, Skandynawii, Niemiec, zadaniach realizowanych na rzecz promocji
Samorządu Województwa – wydarzeniach, kulturalnych i turystycznych.
Przewodniczący Komisji WM zwrócił się z pytaniem o największy sukces promocyjny
roku 2017
Z-ca Dyrektora KP odpowiedział, że z pewnością jest to firma Zalando, której budowa
jest efektem kontaktów Departamentu Koordynacji Promocji z właścicielami gruntów i
pracownikami firmy konsultacyjnej przewodniczącej w inwestowaniu. Jest to kilkaset miejsc
pracy w naszym województwie i niebywały sukces.
8.

Sprawy różne

W związku z brakiem spraw w punkcie sprawy różne, Przewodniczący Komisji WM
przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
9. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji;
a) Protokół Nr 16/2017 z dn. 18 grudnia 2017 r.
b) Protokół Nr 17/2018 z dn. 19 marca 2018 r.
Protokoły zostały przyjęte pozytywnie jednogłośnie.
c)

Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji WM zakończył posiedzenie Komisji Współpracy
Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dn. 19.06.2018 r.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Pietrzak
Protokołowała
Karolina Nikiel
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