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Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry”  

z działalności w roku 2016. 

 

Komisja rewizyjna Związku Euroregion „Tatry”  w składzie: 

Edward Tybor – Przewodniczący 

Adam Sawina – Wiceprzewodniczący 

Władysław Wnętrzak – członek 
 

przedkłada delegatom XXIII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” Sprawozdanie za rok 2016. 

 

W dniu 17 marca 2017 roku Komisja przeprowadziła kontrolę w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” 

w zakresie: 

I realizacji uchwał XXII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” 

Komisja rewizyjna dokonała sprawdzenia realizacji uchwał podjętych przez XXII Kongres 

Związku Euroregion „Tatry”, który obradował dnia 12 kwietnia 2016 r. w Zakopanem. Kongres podjął 

uchwały w następujących sprawach: 

 Uchwała Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz 

udzielenia absolutorium Radzie 

 Uchwała nr 2 w sprawie: członkostwa wspierającego Gminy Miejskiej Sucha Beskidzka 

Na podstawie Uchwały Nr XV/127/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29.01.2016 r. 

Kongres przyjął Gminę Miejską Sucha Beskidzka w poczet członków wspierających Związku 

Euroregion „Tatry”. 

 Uchwała Nr 3 w sprawie: składek członkowskich i wpisowego Związku Euroregion „Tatry” 

     Na mocy tej uchwały Kongres utrzymał roczną składkę członkowską w niezmienionej wysokości tj.: 

dla miast, miast i gmin oraz gmin członków Związku Euroregion „Tatry” w wysokości 1,03 zł od 

jednego mieszkańca, a dla powiatów członków Związku Euroregion „Tatry” w wysokości 0,20 zł od 

jednego mieszkańca.  

     Uchwała została zrealizowana. Biuro Związku Euroregion „Tatry” przesłało do członków pisma z 

naliczeniem składek członkowskich. Wszyscy członkowie dokonali wpłaty składki za rok 2016 w 

wyznaczonym terminie.  

 

 Uchwała nr 4 w sprawie: mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 realizowanych przez Związek 

Euroregion „Tatry”. 

     Uchwała została zrealizowana. Osiągnięte zostały produkty i rezultaty projektu parasolowego pt. 

„Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013” zakończonego w 

dniu 30.09.2015 r., który był wdrażany przez Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszeniem Region Beskidy, Samorządowym 

Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim. Projekt ten przyczynił się do dalszego 

rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”. W ramach tego projektu w Euroregionie 

„Tatry” zrealizowane zostały 143 mikroprojekty, przy których współpracowało 334 partnerów, a kwota 

dofinansowania z EFRR  wyniosła łącznie 4 101 420,03 EUR.  

     Na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora Antoniego Nowaka i Główną księgową 

Dominikę Różańską stwierdzamy, iż Instytucja Zarządzająca  zatwierdziła Raport końcowy z realizacji 

projektu parasolowego w dniu 16.08.2016 r.  
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     Kongres na podstawie tej uchwały zwrócił się do członków Euroregionu „Tatry” o przygotowanie i 

realizację wspólnych polsko-słowackich mikroprojektów, które przyczynią się do pogłębiania 

transgranicznej współpracy.  

     Dnia 30 czerwca 2016 r. zostały ogłoszone nabory mikroprojektów w ramach projektów parasolowych  

Oś Priorytetowa 1 Łączy nas natura i kultura oraz Oś priorytetowa 3 Wspólne kształcenie zawodowe 

na pograniczu polsko-słowackim.  

     W ramach 1 Osi Priorytetowej zostało złożonych łącznie 68 wniosków, w tym do Euroregionu „Tatry” 

47 wniosków, do Samorządowego Kraju Preszowskiego 13, a do Samorządowego Kraju Żylińskiego 8 

wniosków. W procedurze oceny formalnej zakwalifikowano 56 wniosków, natomiast eksperci 

dokonujący oceny jakościowej pozytywnie ocenili 37 wniosków. Obradujący w dniach 20-21 luty 2017 

r. Komitet ds. mikroprojektów podjął ostateczną decyzję o zatwierdzeniu do dofinansowania 37 

mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 

123 899,22 euro. Spośród 37 projektów  zatwierdzonych przez Komitet ds. mikroprojektów 2 nie będą 

realizowane, ponieważ Partner Projektu Parasolowego Samorządowy Kraj Żyliński wyczerpał środki 

finansowe na dofinansowanie mikroprojektów przewidziane w tym naborze. Wśród zatwierdzonych do 

realizacji wniosków 33 projekty są członków Związku Euroregion „Tatry” i ich instytucji oraz 

mikroprojekt własny Euroregionu „Tatry” pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-

słowackiego”. 
 

     Natomiast w ramach 3 Osi Priorytetowej do biura Euroregionu „Tatry” wpłynęło 5 wniosków i 2 do 

Samorządowego Kraju Żylińskiego. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski w tym 3 złożone 

do Euroregionu „Tatry” i 1 złożony do Samorządowego Kraju Żylińskiego. Ostatecznie te 4 projekty 

zatwierdził do dofinansowania Komitet ds. mikroprojektów PWT Interreg V-A PL-SK 2014-2020 na 

posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego zatwierdzonych mikroprojektów wynosi 180 087,36 euro. Spośród 

zatwierdzonych mikroprojektów 2  projekty są członków Związku Euroregion „Tatry”, 1 instytucji z 

terenu Miasta Nowy Targ oraz 1 Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. 
 

     W dniu 1 grudnia 2016 r. został ogłoszony dodatkowy nabór w ramach projektu parasolowego pt. 

„Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”. Nabór trwał do 28 lutego 2017 r. 

Podczas naboru zostało złożonych łącznie 7 wniosków w tym: 3 do Euroregionu „Tatry”, 2 do 

Samorządowego Kraju Żylińskiego i 2 do Samorządowego Kraju Preszowskiego na łączną kwotę 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 256 323,63 euro. Aktualnie trwa 

ocena tych mikroprojektów.  

     Natomiast kolejny nabór wniosków w ramach 1 Osi Priorytetowej został ogłoszony w dniu 3 kwietnia 

2017 r. i potrwa do 31 lipca 2017 r.   
  
 

 II Kontroli zewnętrznych i zaleceń 

 

  Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja rewizyjna stwierdza, że w 2016 roku w 

Związku Euroregion „Tatry” nie było żadnych kontroli zewnętrznych. 
 
 

III Sprawozdania finansowego Związku Euroregion „Tatry” za rok 2016 

Komisja rewizyjna zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2016, Bilansem oraz 

rachunkiem zysku i strat  - zał. nr 3 i 4 do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry” z 

działalności w okresie od 13.04.2016 r. do 03.04.2017 r. i stwierdza, że gospodarka finansowa 

Związku Euroregion „Tatry” prowadzona jest prawidłowo na podstawie Ksiąg rachunkowych Związku, 

Polityki Rachunkowości wprowadzonej Uchwałą Nr 4/XXII/2016, opracowanej na podstawie ustawy o 

rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm), prawa o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 

(tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1393, 1923 z późń. zm.). 

Komisja rewizyjna nie wnosi uwag do Sprawozdania finansowego za rok 2016, Bilansu oraz rachunku 

zysku i strat.  

 

Komisja wnioskuje do XXIII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” o udzielenie Radzie absolutorium. 


