PROTOKÓŁ
Z OBRAD XX WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA
SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG
Chełm, 21 czerwca 2017 r.

XX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 21 czerwca 2017 roku w sali
nr 269 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura
Grottgera 4. Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia oraz goście, zgodnie z listą
obecności.
W obradach wzięli udział przedstawiciele 28 spośród 73 samorządów – Członków
Stowarzyszenia (38%). Ze względu na fakt, że stanowi to mniej niż połowę uprawnionych do
wzięcia udziału w Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie odbyło się w II terminie
wyznaczonym na godzinę 11.30.
Obrady rozpoczął pan Leszek Burakowski, Wiceprezes Stowarzyszenia, który
przywitał zebranych i otworzył posiedzenie Zgromadzenia oraz zapowiedział wybór komisji
skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące kandydatury do 3-osobowej komisji skrutacyjnej:
Tadeusz Sawicki – wójt gminy Włodawa, Andrzej Chrząstowski – wójt gminy Wierzbica oraz
Kazimierz Smal – wójt gminy Ruda-Huta. Zaproponowany skład komisji skrutacyjnej,
przyjęty przez zebranych większością głosów, ukonstytuował się następująco:
1. Tadeusz Sawicki – Przewodniczący Komisji,
2. Kazimierz Smal - Sekretarz Komisji,
3. Andrzej Chrząstowski – Członek Komisji.
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na tę
funkcję został zgłoszony pan Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski i Sekretarz
Stowarzyszenia. Z uwagi na brak innych zgłoszeń zarządzono głosowanie, w wyniku którego
kandydat został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego obrad.
W kolejnym punkcie komisja skrutacyjna potwierdziła prawidłowość zwołania
Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie, w związku z brakiem statutowej większości wymaganej do przyjęcia zmian
w Statucie, Przewodniczący przedstawił propozycję zmian w porządku obrad poprzez zdjęcie
z niego punktu 10. Wprowadzenie zmian do Statutu SSERB i związanych z nim punktów:
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSERB
oraz 12. Wybory uzupełniające do Zarządu SSERB, a także włączenie do porządku obrad
dodatkowego punktu: Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia inicjatywy ws. utworzenia
polsko-białoruskiego kolejowego przejścia granicznego w miejscowości Orchówek
k/Włodawy w Polsce i Tomaszówka na Białorusi, po uprzednim udzieleniu głosu
przedstawicielowi inicjatorów przedsięwzięcia, Józefowi Górnemu, Zastępcy Prezydenta
Miasta Chełm, który wyjaśnił i uzasadnił inicjatywę podjętą przez 21 lubelskich samorządów
(treść uzasadnienia stanowi załącznik do przyjętego Stanowiska Zgromadzenia).

Tak zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W dalszej kolejności Przewodniczący zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniego
Zgromadzenia SSERB, które odbyło się 13 czerwca 2016 roku. Ponieważ nie zgłoszono
żadnych uwag, zarządzono głosowanie, w wyniku którego protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło przedstawienie sprawozdań za 2016 rok.
Jako pierwszy zabrał głos pan Leszek Burakowski, który przedstawił sprawozdanie
Zarządu z działalności w 2016 roku.
W 2016 roku został ogłoszony nabór wniosków do Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 równocześnie na wszystkie cele
tematyczne Programu: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice oraz wszystkie
ich priorytety. Stowarzyszenie opracowało i złożyło trzy koncepcje projektów, wpisujących
się w różne priorytety:
1) „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar
wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”,
2) „Kreowanie marek turystycznych w oparciu o potencjał kulturowy i historyczny
polskiego i ukraińskiego pogranicza”.
3) „Poprawa jakości infrastruktury drogowej terenów przygranicznych województwa
lubelskiego i rejonu brzeskiego poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii”,
Po pierwszym etapie oceny zostaliśmy zaproszeni do przygotowania pełnych
wniosków aplikacyjnych dla dwóch pierwszych projektów.
Brak funduszy mikroprojektów, którymi mogłyby zarządzać i dysponować
euroregiony szczególnie w Polsce Wschodniej, skłania nas do poszukiwania nowych źródeł
finansowania projektów. W 2016 roku startowaliśmy w wielu konkursach, m.in w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, RITA – Przemiany w Regionie, czy też
organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Ponadto Stowarzyszenie kontynuowało działania zmierzające do rozwoju
i wzmocnienia sieci kontaktów z naszymi partnerami z Ukrainy i Białorusi, co przełożyło się
na nawiązanie nowych partnerstw przez naszych członków, potwierdzonych podpisaniem
umów o współpracy i złożeniem wspólnych projektów w naborze wniosków do Programu
Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA.
Pan Leszek Burakowski w wystąpieniu zasygnalizował też problem ze stroną
ukraińską Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”, która od ostatniego posiedzenia
w 2013 roku nie zwołała kolejnego posiedzenia Rady Związku i nie przekazała
przewodnictwa stronie polskiej. Zarząd rozważa możliwość zwrócenia się do Marszałka
Województwa Lubelskiego o podjęcie działań w tej sprawie.
Następnie przewodniczący udzielił głosu głównej księgowej SSERB, pani Barbarze
Hajczuk, która złożyła sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
Natomiast sprawozdanie Komisji rewizyjnej zostało odczytane przez
Przewodniczącego Komisji, pana Andrzeja Romańczuka.
Treści wszystkich sprawozdań stanowią załączniki do odpowiednich uchwał
Zgromadzenia.

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący zarządził
głosowanie nad przyjęciem projektów uchwał. W wyniku głosowania zostały jednogłośnie
przyjęte sprawozdania za 2016 rok tj.: Sprawozdanie Zarządu z działalności SSERB
i Sprawozdanie finansowe.
Przed głosowaniem nad przyjęciem budżetu na 2017 rok ponownie zabrała głos
Barbara Hajczuk, która przedstawiła założenia do budżetu. Nie zgłoszono żadnych uwag, ani
pytań, w związku z tym zarządzono głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto
budżet na 2017 rok.
Zgromadzenie przyjęło również jednogłośnie „Stanowisko w sprawie poparcia
inicjatywy ws. utworzenia polsko-białoruskiego kolejowego przejścia granicznego
w miejscowości Orchówek k/Włodawy w Polsce i Tomaszówka na Białorusi”.
Następnie zabrał głos pan Sławomir Sosnowski. Marszałek Województwa
Lubelskiego podziękował Zarządowi za dotychczasową pracę. Zaproponował podjęcie tematu
organizacji posiedzenia Rady Związku Transgranicznego podczas zbliżającego się spotkania
z gubernatorem obwodu wołyńskiego.
Pan Marszałek wyraził poparcie dla wnioskodawców z województwa lubelskiego za
udział w naborze koncepcji projektów do Programu Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruś-Ukraina. Środki z tego programu stanowią potrzebne uzupełnienie możliwości jakie
daje RPO i pozwolą na realizację innych ważnych projektów.
Na zakończenie pan Marszałek życzył wytrwałości w działaniu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych wniosków
Przewodniczący Janusz Szpak zamknął posiedzenie XX Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.
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