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Kartuzy, dn. 27.01.2021 r.
Sprawozdanie Starosty Powiatu Kartuskiego

działania podejmowane w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie 58 gmin, miast i powiatów,
które swoją działalność rozpoczęło 15 września 2011 roku.
Najważniejszym celem OMGGS jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i jakość
życia mieszkańców. Ważne jest by metropolia rozwijała się gospodarczo i społecznie i mogła
konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju i na świecie. Stowarzyszenie działa
w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia
społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych
przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.
Od 2015 roku OMGGS jest jedną z instytucji pośredniczących we wdrażaniu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i zarządza funduszami
europejskimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o
całkowitej wartości 3,13 mld zł.
Codzienna praca OMG-G-S odbywa się poprzez spotkania komisji tematycznych, które zajmują
się omawianiem i realizacją konkretnych projektów – jak np. wspólne zakupy towarów i usług,
czy przygotowywanie planów rozwojowych i inwestycyjnych, obejmujących teren kilku
samorządów.
Kluczowym elementem współpracy jest także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w
zakresie przedsięwzięć wykonywanych przez samorządy, zasad udzielania zamówień
publicznych, dyscypliny finansowej, itp.
Od lutego 2014 r. biuro Stowarzyszenia pełni rolę sekretariatu Związku Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. 14 września 2015 r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy
Zarządem Województwa Pomorskiego a stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny GdańskGdynia-Sopot w sprawie powierzenia funkcji Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tym samym stowarzyszenie zostało
partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w realizacji mechanizmu ZIT i wzięło
współodpowiedzialność za inwestycje o wartości ok. 1 miliarda złotych.
Biuro zapewnia pełną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Stowarzyszenia
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia.
Zadania Biura jako Instytucji Pośredniczącej obejmują przede wszystkim:
• ocenę projektów pod kątem zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz wybór projektów,
• monitorowanie i ewaluację realizacji Strategii ZIT w ramach RPO WP 2014-2020.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w którego skład wchodzą
wszystkie jednostki samorządowe zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-GdyniaSopot. Są one reprezentowane przez swoich przedstawicieli - wybieranych na mocy uchwał
Rad Miast, Powiatów i Gmin. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz do
roku.
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Warto zaznaczyć, że głosy uczestników Walnego Zebrania Członków są sobie równe. Jeden
głos należy się zarówno blisko półmilionowemu miastu, jakim jest Gdańsk, jak i
kilkutysięcznym gminom takim jak Ostaszewo, Lichnowy, Sulęczyno czy Linia.
Do najważniejszych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy uchwalanie programu
działania Stowarzyszenia OMG-G-S, uchwalanie i wprowadzanie zmian w jego Statucie, wybór
Rady Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium z jej działalności.
Rada Stowarzyszenia
Rada jest organem, który wytycza i weryfikuje strategiczne kierunki rozwoju Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wybierana jest w demokratycznym głosowaniu
przez Walne Zebranie Członków, a jej kadencja równa jest kadencji władz jednostek
samorządu terytorialnego. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy m.in. wybór członków
Zarządu, zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zebrania
Członków, w tym projektu rocznego budżetu.
Według Statutu Stowarzyszenia Rada składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż
sześciu osób, w tym z prezesa i dwóch wiceprezesów. W Radzie każdy powiat ziemski i grodzki
ma swojego reprezentanta. Obecnie w jej składzie zasiadają:
Jacek Karnowski Prezes Rady OMG-G-S Prezydent Miasta Sopotu
Aleksandra Dulkiewicz Wiceprezes Rady OMG-G-S Prezydent Miasta Gdańska
Wojciech Szczurek Wiceprezes Rady OMG-G-S Prezydent Miasta Gdyni
Gabriela Lisius Członek Rady OMG-G-S Starosta Wejherowski
Jacek Michalski Członek Rady OMG-G-S Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
Mirosław Pobłocki Członek Rady OMG-G-S Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Jan Czapla Członek Rady OMG-G-S Starosta Powiatu Malborskiego
Marek Zimakowski Członek Rady OMG-G-S Wójt Gminy Przywidz
Jarosław Białk Członek Rady OMG-G-S Starosta Powiatu Puckiego
Bogdan Łapa Członek Rady OMG-G-S Starosta Powiatu Kartuskiego
Krzysztof Hildebrandt Członek Rady OMG-G-S Prezydent Miasta Wejherowa
Alicja Zajączkowska Członek Rady OMG-G-S Starosta Lęborski
Zarząd
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, który kieruje jego bieżącą działalnością i
reprezentuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na zewnątrz. Jest wybierany przez
Radę, przed którą odpowiada za swoją pracę. Składa się od jednego do trzech osób.
Do zakresu kompetencji Zarządu należy m.in. realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania
Członków i Rady, przygotowywanie rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego
majątkiem, realizacja zadań Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pozyskiwanie
środków zewnętrznych oraz składanie sprawozdań z działalności.
Zarząd obecnie jest trzyosobowy. Zasiadają w nim:
Michał Glaser Prezes Zarządu OMG-G-S
Beata Neumann Wiceprezes Zarządu OMG-G-S
Maciej Rusek Członek Zarządu OMG-G-S
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ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem rozwoju terytorialnego, o którym
mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia EFRR. Przepisy te
określają, że część środków z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w latach 2014-2020 przeznacza się na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich, jak również, że wskazywane w tych dokumentach „władze
miejskie” odpowiadają przynajmniej za zadania związane z wyborem projektów do
dofinansowania – w tym jako instytucja pośrednicząca w systemie wdrażania funduszy
unijnych.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego
realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Przy pomocy tego instrumentu,
partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych mogą
realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – na poziomie
poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 20142020.
ZIT będą realizowane przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i obszarów
powiązanych z nimi funkcjonalnie tj. składających się z różnych jednostek administracyjnych,
za które odpowiadają poszczególne samorządy lokalne. Istotą zastosowania ZIT jest wsparcie
projektów ważnych z punktu widzenia rozwoju ośrodków miejskich, mających znaczenie dla
całego obszaru funkcjonalnego.
Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z założenia ma przyczynić się do
zwiększenia efektywności realizacji polityki spójności.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne finansowane są przede wszystkim ze środków
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarówno z alokacji EFRR, jak i Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS). W przypadku województwa pomorskiego są to odpowiednio 193
447 396 euro z EFRR i 65 833 643 euro z EFS. Dodatkowym źródłem wsparcia Strategii ZIT są
środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, służące jako
wsparcie wybranych projektów komplementarnych wynikających ze Strategii ZIT.
Łączna alokacja Regionalnych Programów Operacyjnych na Strategie ZIT wojewódzkich wynosi
ok. 3 mld EUR.
Największe ZITy w Polsce to kolejno:
 Śląski
 Dolnośląski
 Małopolski
 Pomorski
Działania realizowane na terenie Powiatu Kartuskiego
Suma dofinansowania projektów ZIT to 1.06 mld zł, z czego 96,69 mln zł przypadło jednostkom
samorządu terytorialnego z terenu powiatu kartuskiego. W efekcie tych działań powiat
kartuski znajduje się na czwartym miejscu pod względem wykorzystania tych środków
finansowych, zaraz po Gdańsku, Gdyni i powiecie wejherowskim.
W związku z korzystną zmianą kursu euro dla projektów ZIT miało miejsce zwiększenie
dofinansowania o 16,21 mln zł. Dla przedsięwzięć realizowanych na terenie powiatu
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kartuskiego zwiększenie dofinansowania to kwota obejmująca 1,65 mln zł, z utrzymaniem się
także pod tym względem na czwartym miejscu.
Wyszczególnienie działań realizowanych na terenie Powiatu Kartuskiego:
1) Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Kartuskiego, w tym
projekty powiatu:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Kartuskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania
10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność
energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu – 01.07.2016 – 30.11.2018
Wartość ogółem – 2 991 197,61 zł
Wydatki kwalifikowalne – 2 401 154,38 zł
Dofinansowanie – 2 040 981,21 zł
Wkład własny – 360 173,17 zł
Wydatki niekwalifikowalne – 590 043,23 zł
„Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1
Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność
energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu – 01.06.2017 – 30.11.2018
Wartość ogółem – 6 767 899,63 zł
Wydatki kwalifikowalne – 4 687 688,47 zł
Dofinansowanie – 3 941 506,05 zł (84,08%)
Wkład własny – 746 182,42 zł
Wydatki niekwalifikowalne – 2 080 211,16 zł
2) Audyty termomodernizacyjne – zorganizowany przegląd zakończonych
termomodernizacji.
3) Budowa węzłów przesiadkowych – Gołubie w gminie Stężyca, Kartuzy, Sierakowice,
Somonino, Żukowo.
4) Mevo - System Roweru Metropolitalnego (SRM) – w projekcie uczestniczyły
następujące gminy Powiatu Kartuskiego: Żukowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca i
Kartuzy.
5) Współpraca samorządowa przy budowie dróg dojazdowych do Obwodnicy
Metropolitalnej Trójmiasta (OMT) – porozumienie podpisane 8 lipca 2020 roku w
Żukowie.
6) Wizja rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - od Żukowa po Kartuzy i Sierakowice.
7) Metropolitalny program optymalizacji energii – Gmina Przodkowo, Gmina Żukowo,
Gmina Sierakowice.
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8) Wsparcie prawne dla beneficjentów ZIT – usługa specjalistyczna wsparcia prawnego
uruchomiona przez biuro OMGGS, udzielana na różnych etapach realizacji projektów.
9) Wspólne zamówienia w ramach metropolitalnych grup zakupowych. Zamówienia
koordynowane przez Gdańsk, w przypadku Powiatu Kartuskiego obejmowały dostawę
energii elektrycznej i świadczenie usług pocztowych.
10) W zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego – działania na rzecz imigrantów i osób
z niepełnosprawnościami tj. wdrożenie Standardu Minimum w Integracji Imigrantów
(zestaw działań, które powinna realizować każda gmina i powiat w metropolii) oraz
Standard Minimum dla Osób z Niepełnosprawnościami tj. dążenie do tego by we
wszystkich aspektach funkcjonowania samorządy stowarzyszenia uwzględniały
potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
11) Aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach ZIT ( realizowane działania ujęte w
załączniku nr 1 do sprawozdania).
12) Rewitalizacja – projekty obejmujące aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców
oraz odbudowę infrastruktury publicznej realizowane przez Gminę Kartuzy i Gminę
Żukowo.
13) Metropolitalny program profilaktyki cukrzycy – działania na rzecz wczesnej
identyfikacji osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę, nie
mających jeszcze objawów (szczegółowy opis projektu ujęty w załączniku nr 1 do
sprawozdania).
14) Działalność w zakresie ekonomii społecznej – obejmuje działalność Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej, które oferuje wsparcie doradcze, animacyjne oraz branżowe z
którego korzystają spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia oraz spółki non –
profit. OWES skupia się przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorców społecznych w
utrzymaniu działalności.
Pomoc Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w
powiecie kartuskim 2017-2020.
Bieżącym wsparciem merytorycznym i finansowym objęte są następujące podmioty
ekonomii społecznej z terenu powiatu kartuskiego:
- spółdzielnie - (1 dotacja to 21 000 zł)
- Lary Bar (4 dotacje);
- Słoneczne Wzgórze (5 dotacji);
- Kaszubska Ostoja (5 dotacji );
- Przystanek Alaska (3 dotacje);
- Pasja (4 dotacje);
- Bezpieczni Podopieczni (1 dotacja );
- Pozytywka ( 2 dotacje );
- Gród Gotów ( 2 dotacje );
- Spółka Non Profi Parkowa (4 dotacje ).
Dodatkowo ww. podmioty mają możliwość skorzystania z wsparcia merytorycznego, stałej
współpracy z animatorem lokalnym, z doradcą kluczowym dedykowanym podmiotom a także
mogą korzystać z wsparcia szkoleniowego, marketingowego, mentoringowego, księgowego,
specjalistycznego i doradczo – prawnego.
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Składka członkowska Powiatu Kartuskiego na 2020 r. wynosiła 16 248 zł.

Z poważaniem
/-/Bogdan Łapa
Starosta
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