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PROTOKÓŁ 
 

Z OBRAD XXV WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA 

SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG 

Chełm, 23 czerwca 2021 r. 

 

XXV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się 23 czerwca 2021 roku w sali 

nr 100 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury w Chełmie. Uczestniczyli w nim 

członkowie Stowarzyszenia oraz goście, zgodnie z listą obecności. 

W obradach wzięli udział przedstawiciele 23 spośród 66 samorządów – Członków 

Stowarzyszenia (34,85%). 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 rozpoczęła pani Magdalena Figura-Wrona, Prezes Stowarzyszenia, która 

przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie Zgromadzenia.  

Kolejny punkt porządku obrad stanowił wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji 

wyborczej. Do 3-osobowej komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: 

Henryk Maruszewski – Wójt Białopola, Mirosław Mysiak – Urząd Gminy Chełm oraz Joanna 

Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice. Po uzyskaniu zgody kandydatów, zaproponowany skład 

komisji skrutacyjnej został przyjęty przez zebranych jednogłośnie i ukonstytuował się 

następująco: 

1. Joanna Jabłońska – Przewodniczący Komisji, 

2. Marek Kopieniak - Sekretarz Komisji, 

3. Mirosław Mysiak – Członek Komisji 

Z kolei do pracy w komisji wyborczej zaproponowano następujące kandydatury: 

Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy, Michał Piotrowicz -  Wiceprezes Stowarzyszenia 

oraz Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice. Kandydaci wyrazili zgodę i zostali 

jednogłośnie zaakceptowani przez członków zgromadzenia. Po ukonstytuowaniu skład 

komisji przedstawia się następująco: 

1. Michał Piotrowicz – Przewodniczący Komisji 

2. Henryk Gołębiowski – Sekretarz Komisji 

3. Wiesław Muszyński – Członek Komisji 

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Zaproponowano dalsze prowadzenie obrad przez Panią Prezes. Z uwagi na brak innych 

kandydatów zarządzono głosowanie, w wyniku którego pani Magdalena Figura-Wrona 

została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą obrad. 

Komisja skrutacyjna stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego 

zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad, 

który został jednogłośnie przyjęty. 
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W dalszej kolejności Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu z poprzedniego 

Zgromadzenia SSERB, które odbyło się 28 września 2020 roku. Ponieważ nie zgłoszono 

żadnych uwag, zarządzono głosowanie, w wyniku którego protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

Następny punkt porządku obrad stanowiło przedstawienie sprawozdań za 2020 rok. 

Ponieważ sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe są już Członkom SSERB 

znane, zostały bowiem przesłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia, 

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie jedynie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która 

obradowała w dniu dzisiejszym. Podczas kontroli przeprowadzonej w siedzibie 

Stowarzyszenia, komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. 

Treści wszystkich sprawozdań zostaną załączone do odpowiednich uchwał 

Zgromadzenia. 

Kolejny punkt porządku obrad stanowiła dyskusja. 

Jako pierwszy zabrał głos pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa 

Lubelskiego. Mówiąc o nowej perspektywie finansowej Programu Współpracy 

Transgranicznej, podkreślił skuteczność Stowarzyszenia w pozyskaniu środków i wyraził 

przekonanie, że środki te w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju samorządów 

w wielu obszarach. Celem aktualizowanej Strategii Współpracy Transgranicznej jest 

likwidacja istniejących barier administracyjnych we współpracy transgranicznej, aby ułatwić 

samorządom realizację działań. Dużą rolę Stowarzyszenia Marszałek widzi też 

w promowaniu marki regionu w Polsce i w Europie, zachęcał samorządy do włączania się 

w działania podejmowane przez Euroregion Bug w tym zakresie. 

Samorządowców interesowały także perspektywy współpracy transgranicznej 

z partnerami z Białorusi. Padały pytania o to, czy w praktyce będzie możliwość 

kontynuowania Programu Współpracy Transgranicznej w formule trójstronnej w świetle 

braku chęci współpracy administracji Białorusi. Prace nad przyjęciem PWT na kolejną 

perspektywę trwają, wciąż prowadzone są rozmowy, choć najprawdopodobniej ze względu na 

brak porozumienia i konieczność uzyskania zatwierdzenia Programu przez Komisję 

Europejską, planowane na koniec roku uruchomienie Programu zostanie odłożone w czasie. 

Pani dyrektor Galina Grabarczuk liczy na dalszą dobrą współpracę z białoruskimi 

organizacjami pozarządowymi i realizację działań skierowanych na wdrażanie idei 

samorządności. 

Pani Prezes przypomniała o jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia przypadającym 

w 2020 roku, którego obchody musiały zostać przełożone z powodu pandemii Covid-19. 

Zaproponowała organizację we wrześniu br. uroczystej konferencji jubileuszowej, 

pozostawiając ten temat do rozważenia przez uczestników posiedzenia. Wstępnie ustalono 

termin na 24 września. 

Pani Dyrektor poinformowała o rozpoczęciu prac nad budową marki turystycznej 

związanej z rzeką Bug. 15 czerwca br. została podpisana umowa z firmą, która zajmie się 

opracowaniem głównych założeń strategicznych marki, audytem zasobów, opracowaniem 

znaku i systemu identyfikacji wizualnej oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych. 

W najbliższych miesiącach odbędzie się 6 spotkań powiatowych (w Chełmie, Hrubieszowie, 

Włodawie, Parczewie, Terespolu i Łęcznej) z przedstawicielami JST oraz osobami 
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i organizacjami zajmującymi się turystyką. Do udziału w działaniach zgłosiło się już 

20 samorządów. Do końca roku zostanie opracowana strategia, którą wykorzystamy do 

aplikowania w przyszłym roku o środki z RPO. 

Pan Wiesław Muszyński, Burmistrz Włodawy, zachęcał samorządy do włączenia się 

do wspólnych działań, ponieważ marka ma swoim zakresem objąć znaczny obszar, nie tylko 

bezpośrednie sąsiedztwo Bugu. 

Po zakończeniu dyskusji przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

projektów uchwał. W wyniku głosowania zostały jednogłośnie przyjęte sprawozdania za 2020 

rok tj.: sprawozdanie Zarządu SSERB z działalności, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej.  

Przed podjęciem uchwały budżetowej przekazano głos pani Barbarze Hajczuk, 

głównej księgowej, która przedstawiła założenia do budżetu na 2021 rok. Po wysłuchaniu, 

zebrani nie zgłosili żadnych uwag, w związku z tym odbyło się głosowanie, w wyniku 

którego jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2021 rok. 

W kolejnym punkcie porządku obrad, przed przystąpieniem do wyborów 

uzupełniających do Zarządu SSERB Pani Prezes wyjaśniła zasady głosowania i przypomniała 

o ilościach kandydatur przysługujących poszczególnym typom samorządów. Następnie 

ogłosiła przerwę, podczas której do Komisji Wyborczej wpływały kandydatury osób 

ubiegających się o członkostwo w Zarządzie. 

Po przerwie Komisja Wyborcza przekazała Przewodniczącemu listy kandydatów. 

Samorząd Województwa zgłosił kandydaturę pani Mileny Petli, natomiast samorządy 

powiatów: pana Janusza Hordejuka - Starosty Parczewskiego oraz pani Doroty Cieślik - 

Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm. 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu SSERB. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w wyniku którego kandydaci z poszczególnych list 

zostali zaakceptowani jednogłośnie. Tym samym została przyjęta uchwała w sprawie wyboru 

uzupełniającego do Zarządu Stowarzyszenia. 

Na zakończenie pani Prezes podziękowała uczestnikom za aktywny udział 

w obradach, a w związku brakiem innych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad, 

zamknęła posiedzenie XXV Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów 

Euroregionu Bug. 
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