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Węgorzewo, 14.04.2020r.

Pani
Halina Faj
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie

SPRAWOZDANIE
z działalności przedstawiciela Powiatu Węgorzewskiego w Stowarzyszeniu
Samorządów Przygranicznych EUROREGIONU „ ŁYNA – ŁAWA” za 2019 rok.

Stowarzyszenie zostało założone 4 września 2003 roku przez samorządy przygraniczne celem
lobbowania na rzecz polepszenia warunków współpracy pomiędzy samorządami po obu stronach
granicy, w tym skutecznego oddziaływania na rozwój gospodarczy, wspierania rozwoju
przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu, rozwiązywania wspólnych problemów
ekologicznych i ochrony środowiska, podejmowania wspólnych działań w kierunku rozwoju
turystyki, wymiany kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz współpracy z organami
administracji rządowej i samorządowej, organizacjami gospodarczymi, finansowymi
i przedstawicielami biznesu. Powiat Węgorzewski, w tym stowarzyszeniu reprezentuje Starosta
Węgorzewski. Powiat Węgorzewski jest członkiem tego Stowarzyszenia od 17 lat. W 2019 r. na rzecz
Stowarzyszenia przekazano roczną składkę członkowską w wysokości 2000 zł. Wysokość składki
utrzymuje się na tym samym poziomie od kilku lat.
Ponadto członkami Stowarzyszenia są powiaty położone wzdłuż granicy z Obwodem
Kaliningradzkim FR tj.: gołdapski, węgorzewski, giżycki, kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski
i olsztyński. Obwód Kaliningradzki reprezentują następujące okręgi: Bagrationowsk, Gusiev, Oziersk,
Prawadińsk i Mamnowo.
W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd Stowarzyszenia pracował w pięcioosobowym składzie
wybranym na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w Bartoszycach 17.12.2018r.,
a mianowicie:
1.Zbigniew Nadolny – Prezes Zarządu , Starosta Bartoszycki
2.Władimir Aleksandrowicz Bakalin – członek Zarządu – Szef Okręgu Prawdińskiego
3.Jan Harhaj – członek Zarządu, Starosta Lidzbarski
4.Andrzej Ciołek – członek Zarządu, Starosta Gołdapski
5.Władimir Nieskoromnyj – członek Zarządu Radny Rady Samorządu Okręgu Bagrationowsk.
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pracowała w trzyosobowym składzie, a mianowicie:
1.Mateusz Sieroński – Przewodniczący Komisji – Wicestarosta Giżycki
2.Michał Kochanowski - członek Komisji – Starosta Kętrzyński
3.Władysław Nikonorov – członek Komisji, szef Ozierskiego Miejskiego Okręgu

W 2019 roku Zarząd spotkał się trzykrotnie tj. 26.02.2019 i 26.04.2019 w Bartoszycach oraz
17.07.2019 w Prawdińsku (Obwód Kaliningradzki).
W Prawdińsku też, 28.08.2019 odbyło się
w WZC Stowarzyszenia Samorządów
Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława, w którym uczestniczyła pani Halina Faj Przewodnicząca
Rady Powiatu w Węgorzewie oraz pani Barbara Dawcewicz - Pełnomocnik Starosty ds. promocji,
kontaktów zagranicznych i sportu. Udział w WZC wzięli wszyscy członkowie Stowarzyszenie strony
polskiej i rosyjskiej.
Podczas WZC Zarząd przedłożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok.
Wg sprawozdania na koniec 2019 roku fundusz stowarzyszenia zamknął się kwotą 69 551,52 zł.
Omówiono też ogólnie sytuację i możliwości współpracy partnerskich samorządów, w tym
procedury przekraczania granicy polsko-rosyjskiej, w tym kwestie pozyskiwania wiz, organizację
i przebieg XIX Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Łyna –Ława” 2019 (z przekroczeniem
granicy polsko-rosyjskiej na rzece Łynie/Ławie), a także planowanego na 2020 rok XX
Jubileuszowego Międzynarodowego Spływu Łyna-Ława. Uczestnicy WZC z zadowoleniem przyjęli
informację przekazaną przez stronę rosyjską, iż od 01.07.2019 istnieje możliwość załatwiania wiz
uprawniających do przekraczania granicy polsko-rosyjskiej w formie elektronicznej, co spełniło
oczekiwania mieszkańców po obu stronach granicy. Co najważniejsze wizy te są bezpłatne.
Przewodniczący WZC poinformował, że w 2019 r. udział w spływie wzięło 76 osób, w tym
38 osób ze strony rosyjskiej i 36 osób ze strony polskiej. Stronę polską reprezentowali min. V-ce
Konsul RP w Kaliningradzie Miłosz Zieliński, W-ce Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego Miron Sycz oraz Dyrektor Kancelarii Sejmiku Wiktor Leyk oraz samorządowcy
z polskich gmin i powiatów. Strona rosyjska była reprezentowana przez panią Larisę Shvalkene –
Przewodniczącą komisji ds. socjalnych, zdrowia, kultury i sportu Dumy Obwodu Kaliningradzkiego
wraz z delegatami do Dumy panem Vadim Snigirev i panem Andrei Tashcuk oraz przedstawicieli
rosyjskich samorządów , w tym gospodarzy spływu po stronie rosyjskiej panów Władimira Bakalina
i Pawła Baranova – Szefa Administracji Prawdińskiego Miejskiego Okręgu.
Ponadto Przewodniczący stwierdził, że największym problemem dla organizatorów spływu jest
oczekiwanie na oficjalną decyzję służb polskich i rosyjskich dot. możliwości przekroczenia granicy.
W 2019 r. decyzja ta dotarła do organizatorów spływu w godzinach porannych, w dniu spływu
tj. 06.06.2019r. Nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego WZC pani Barbara Dawcewicz Pełnomocnik Starosty Węgorzewskiego poinformowała, że otrzymała zgodę Komendanta Straży
Granicznej w Warszawie o godz. 15:00, w dniu 14.06.2020 r. gdy spływ już się rozpoczął po stronie
polskiej, na rzece Sapinie. Pismo w sprawie wyrażenia zgody zostało wysłane 23.04.2019 r.
Pod koniec 2019 r. podczas kolejnego posiedzenia Zarządu omówiono szczegóły organizacji
XX Międzynarodowego Jubileuszowego Spływu Łyna-Ława, w tym uroczystego WZC z udziałem
przedstawicieli polskich i rosyjskich samorządów. Wystosowano w tej sprawie pismo do Komendanta
Straży Granicznej w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgodny na odprawę graniczną i celną
uczestników spływu na rzece Łyna-Ława. Wiadomym już jest, że zaplanowany na 10.06.2020 roku
XX jubileuszowy spływ nie odbędzie się z uwagi na odpowiedź Komendanta gen. bryg. SG
Tomasza Pragi, pismo z 01.04.2020 r. w którym informuje, iż w chwili obecnej trudno jest
zdiagnozować skalę i kierunki rozwoju zagrożenia epidemiologicznego związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. Niemniej jednak sprawa ewentualnej odprawy
granicznej
uczestników
spływu
zostanie
rozpatrzona
w
terminie
późniejszym.

Opracowała:
Barbara Dawcewicz
Pełnomocnik Starosty ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu

