
Ostróda, dnia 5 kwietnia 2019 r. 

AN.0003.1.2019 

Pan 

Dariusz Struk 

Radny Rady Powiatu 

w Ostródzie 

 

W odpowiedzi na Pana zapytania złożone na IV sesji Rady Powiatu w dniu  

27 marca 2019r., dotyczące wyjazdów zagranicznych członków Zarządu oraz radnych Rady 

Powiatu od początku VI kadencji Rady Powiatu w Ostródzie, w załączeniu przesyłam wykaz 

zawierający informacje, o które Pan wnioskował.  

Jednocześnie informuję, że składy osobowe delegacji typował Zarząd Powiatu, 

odpowiadając na indywidualne wnioski radnych zainteresowanych poznaniem praktycznej 

realizacji zadań powiatu w zakresie zagranicznej promocji turystycznej powiatu i współpracy 

zagranicznej z jednym z naszych zagranicznych partnerów samorządowych, jakim jest 

Ustecki Kraj w Czechach.  

Zarząd, mając na względzie jak najniższe koszty tych wyjazdów, tzn. w miarę 

możliwości wyjazd jednym środkiem transportu, najlepiej służbowym samochodem 

osobowym, lub użyczonym z podległej powiatowi jednostki (najlepiej z własnym kierowcą), 

starał się ograniczać liczebność delegacji i długość ich trwania do maksymalnie 

dwudniowego pobytu zagranicznego. 

Wyjazdy zagraniczne radnych Powiatu Ostródzkiego, organizowane najczęściej  

w trakcie trwania imprez targowych, w których nasz powiat uczestniczy jako wystawca  

ze swoją prezentacją promocyjną i ofertą turystyczną subregionu Mazury Zachodnie, mają 

charakter studyjny (poznawczy i kontrolno-sprawdzający). Z wyjazdów zagranicznych 

radnych i członków zarządu wynika możliwość bezpośredniego oglądu konkretnych 

promocyjnych działań powiatu za granicą oraz podejmowania rozmów, uzgadniania planów 

i działań z zakresu współpracy partnerskiej oraz bezpośredniego podejmowania decyzji  

w tych dziedzinach. Podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami partnerskiego 

samorządu, uczestnicy wyjazdów studyjnych poznają swoich zagranicznych partnerów, 

specyfikę i zakres działania ich samorządów, ich problemy i sposoby ich rozwiązywania  

w ramach wymiany wiedzy i doświadczeń. 

O korzyściach i efektach wyjazdu i udziału w styczniowych międzynarodowych targach 

turystycznych „Reise Messe Wien” w Austriackim Wiedniu najlepiej świadczy osobiste 

podziękowanie Włodzimierza Szeląga- Dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej 

Organizacji Turystycznej w Wiedniu bezpośrednio skierowanego do Starosty Ostródzkiego. 

Konkretną korzyścią była możliwość eksponowania naszej oferty turystycznej  

z zastosowaniem narzędzia promocyjnego, jakim jest makieta pochylni Oleśnica, na 

nieodpłatnie udostępnionej przez Dyrektora Szeląga Powiatowi Ostródzkiemu powierzchni 

wystawienniczej Polskiego Stoiska Narodowego wielkości ok. 20 m2, której 1 m2 z zabudową 

i akcesoriami kosztuje ok 200 euro (ok. 17.000 zł) 

W przypadku targów turystycznych Ferien Messe w Dreźnie (Niemcy) i Holiday World 

w Pradze (Czechy), nasze ekspozycje targowe odbywały się na stoiskach i powierzchni 

wykupionej dla nas przez naszych czeskich partnerów samorządowych (Ustecki Kraj)  



w ramach naszej wzajemnej współpracy. Konkretną korzyścią były kolejne oszczędności, 

wynikające z możliwości działań promocyjnych na zagranicznych imprezach targowych bez 

kosztów powierzchni targowej: 

1. W przypadku Drezna (16 m2 x 150 euro = ponad 10000 zł), 

2. W przypadku Pragi (27 m2 x 140 euro = ponad 16000 zł). 

Dzięki współpracy zagranicznej i dobrym kontaktom kultywowanym przez 

przedstawicieli samorządu powiatowego uczestniczącym w opisywanych wydarzeniach 

promocyjnych, powiat zaoszczędził na zagranicznych działaniach promocyjnych tylko  

w pierwszym kwartale br. kwotę ponad 43 tys. zł. 

Uzgodnienia poczynione podczas wyjazdów zaowocują ponadto współpracą  

w promocji turystycznej w postaci wspólnych ekspozycji targowych w Ostródzie (targi 

HoReCa) w kwietniu 2019 r. oraz w Nadarzynie (targi World Travel Show) w październiku 

oraz wizytą studyjną delegacji czeskiej podczas uroczystości obchodów XX-lecia powiatu  

w lipcu br. 

Niezależnie od konkretnych korzyści finansowych wynikających z zagranicznych 

wyjazdów radnych i członków zarządu należy wskazać na korzyści materialne i społeczne 

wynikające z pielęgnacji dobrych kontaktów partnerskich z Usteckim Krajem. W trakcie 

ostatnich spotkań samorządowców uzgodniono, m.in., nawiązanie współpracy naszej 

Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ostródzie z drugą już organizacją 

turystyczną – Agenturą Dolnego Pogórza. Porozumienie o tej współpracy będzie uzgodnione 

na ostródzkich targach HoReCa w kwietniu, a podpisane zostanie podczas wizyty delegacji 

czeskiej w lipcu br.  

Współpraca ZLOT z pierwszą organizacją turystyczną z Usteckiego Kraju zwanej 

Agenturą Czeskiego Średniogórza i Podripska, podpisana z inspiracji Zarządu Powiatu przed 

dwoma laty zaowocowała organizacją czterech 5-dniowych autokarowych wycieczek  

na Mazury Zachodnie w 2018 r. Spotkania i rozmowy poczynione na targach na początku 

tego roku, prognozują rozszerzenie tej działalności turystycznej do sześciu wycieczek –  

w 2019 r. 

Dzięki wyjazdom, spotkaniom i rozmowom samorządowców powiat zrealizował już 

wiele innych konkretnych i wymiernych działań, poza ww. wymienionymi, a są to, m.in.: 

1. Coroczne (od 2015 r.) wspólne z Usteckim Krajem - stoiska promocyjne  

na międzynarodowych targach turystycznych w Dreźnie, Pradze, Ostródzie  

i Katowicach. 

2. Nawiązanie kontaktów partnerskich czterech szkół powiatowych ze szkołami zawodowymi 

z Usteckiego Kraju, które od kilku lat realizują własne niezależne projekty 

międzynarodowe. 

3. Zrealizowanie dwóch międzynarodowych turniejów futbolowych między piłkarskimi 

akademiami z Ostródy i Usti w 2017 i 2018 r. Kolejny turniej jest planowany na jesieni 

2019 r. 

4. Wyjazd chóru Liceum Ogólnokształcącego na festiwal chórów i koncerty w Usteckim Kraju 

w 2018 r. 

5. Coroczne spotkania przedstawicieli samorządów w celu poznawania specyfiki działalności 

samorządów, ich jednostek organizacyjnych w obu krajach (podobieństw i różnic  

w podejściu do rozwiązywania problemów), czyli szerokorozumianej wymiany 

doświadczeń. 

 



Wykaz delegacji zagranicznych Radnych w VI kadencji Rady Powiatu 

L.p. Data Miejscowość Cel Skład osobowy delegacji Numer 

delegacji 

 Koszt delegacji 

1. 

8-11.01.2019 

Wiedeń Targi Turystyczne 

Andrzej Wiczkowski 

  Jan Kacprzyk 

  Jan Marchlewicz 

   

3/2019 

4/2019 

5/2019 

 

2086,64 

2086,65 

2086,65 

 

2. 

24-27.01.2019 

 

 

Rathen  

k. Drezna 

 

Targi Turystyczne 

Andrzej Wiczkowski 

  Marek Husar 

  Krzysztof Żynda 

19/2019 

20/2019 

21/2019 

1825,83 

1825,70 

1825,70 

3. 

20-23.02.2019 

Praga Targi Turystyczne 

Jan Kacprzyk 

 Alicja Tomasz 

 Marek Husar 

 Krzysztof Żynda 

 Jan Marchlewicz  

 Stanisław Szeluga 

35/2019 

37/2019 

38/2019 

39/2019 

40/2019 

41/2019 

980,93 

980,93 

980,93 

980,93 

980,93 

980,93 

4. 

4-7.03.2019 Bruksela Wizyta studyjna 

Starostów z Warmii  

i Mazur 

Andrzej Wiczkowski 

73/2019 

 

1525,86 


