Kalvaria, 23.08.2017 r.

Protokół ze spotkania partnerów projektu
„Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej
w regionie przygranicznym”
LT-PL-1R-007

W dniu 23.08.2017 r. o godz. 10.00 w Kalvarii odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów
projektu „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”
Obecni – wg załączonej listy obecności
Przebieg spotkania:
1. Otwarcie spotkania partnerów projektu
„Wzmacnianie zasobów ochrony
przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.
2. Omówienie rzeczowej realizacji projektu.
3. Omówienie zgodności wykonywanych działań projektowych z harmonogramem
projektu.
4. Przetarg na dostawę samochodów pożarniczych.
5. Omówienie złożonego raportu za drugi okres realizacji projektu.
6. Ustalenie harmonogramu spotkań partnerskich.
7. Wnioski i uwagi, wolna dyskusja.
8. Poczęstunek i zakończenie spotkania.
Ad. 1 Otwarcie spotkania partnerów projektu
przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.

„Wzmacnianie zasobów ochrony

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Kalvarii – Pan Vincas Plikaitis, który powitał wszystkich
uczestników spotkania oraz zaproponował porządek obrad.
Ad. 2 Omówienie rzeczowej realizacji projektu.
Głos zabrał koordynator projektu z ramienia Gminy Dąbrowa Białostocka – Pan Tomasz
Perkowski. Zreferował on postęp zrealizowanych działań projektowych w zakończonym
okresie sprawozdawczym.
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Ad. 3. Omówienie zgodności wykonywanych działań projektowych z harmonogramem
projektu.
Koordynator projektu, kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że realizacja projektu idzie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Poruszył on kwestię organizacji pikników i
wspólnych ćwiczeń. W związku z tym, iż pierwszy samochód zostanie dostarczony Gminie
Sztabin, zgodnie z podpisaną umową, uzgodniono, że pierwszy piknik zostanie
zorganizowany w Polsce. Wstępnie omówiono zakup materiałów promocyjnych. Wszyscy
zgodzili się co do tego, że ich projekt koszulek, kubków i długopisów zostanie opracowany
wspólnie, zaproponowano kolorystykę i elementy które powinny się na nich znaleźć.
Omówiono również formę, treść oraz kwestię tłumaczenia folderów promocyjnych.
Ad. 4 Przetarg na dostawę samochodów pożarniczych i umundurowanie
Głos zabrała Pani Ruta Kucinskiene, która złożyła sprawozdanie z rozstrzygniętego
postępowania przetargowego. Okazało się, że najkorzystniejsza oferta jest o wiele niższa niż
ta założona w budżecie projektu. Zaproponowała ona, aby część oszczędności przesunąć na
kategorię związaną z zakupem umundurowania.
Następnie glos zabrali przedstawiciele Gmin Sztabin i Dąbrowa Białostocka. Potwierdzili, że
przetarg na samochody pożarnicze został już rozstrzygnięty i w ciągu kilku najbliższych dni
ma być podpisana umowa na ich dostawę. Przewidywalny termin realizacji zamówienia to
koniec października.
Podsumowując kwestie przetargu porównano kwoty jakie poszczególne Gminy będą musiały
ponieść na zakup sprzętu.
Ad. 5 Omówienie złożonego raportu za drugi okres realizacji projektu.
Glos zabrała ekspert ds. rozliczeń – Pani Anna Milewska. Pochwaliła się, iż zgodnie z
informacjami z Sekretariatu Technicznego, pierwszy złożony wniosek o płatność jako jedyny
został zaakceptowany bez poprawek. Następnie zreferowała kwestię dotyczącą
zaawansowania prac nad drugim wnioskiem o płatność, wyrażając nadzieję, że również i ten
zostanie zaakceptowany bez uwag.
Ad. 6 Ustalenie harmonogramu spotkań partnerskich.
Ustalono, że kolejne spotkanie zespołu projektowego odbędzie się w Dąbrowie Białostockiej.
Zgodzono się co do tego, że powinno się ono odbyć pod koniec października, po dostarczeniu
sprzętu pożarniczego, a dokładny termin uzgodniony zostanie w późniejszym terminie.
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Ad. 7 Wnioski i uwagi, wolna dyskusja.
Pod koniec spotkania odbyła się wolna dyskusja, głownie na temat ćwiczeń z udziałem nowo
zakupionych samochodów pożarniczych. Przedstawiciele poszczególnych partnerów
potwierdzili, że scenariusze ćwiczeń są już na ukończeniu. Ustalono, że zakupione
samochody mogą bez problemów przekraczać granicę państwową, zaproponowano więc, że
pierwsze ćwiczenia odbędą się na Litwie zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami.
Ad. 8 Poczęstunek i zakończenie spotkania.
Następnie wszyscy udali się na przygotowany obiad podczas, którego w luźnej atmosferze
kontynuowano dyskusje na tematy projektowe.
Na tym spotkanie zakończono.
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