
PROTOKÓŁ
z posiedzenia 10/15

Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
Sejmiku Województwa Opolskiego

w dniu 3 września 2015 r.

Rozpoczęcie – godz. 1500

Lista obecności członków komisji w załączeniu.

Posiedzenie  odbyło  się  w  siedzibie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Opolskiego  w  sali
Znaku Rodła.

Obrady  prowadziła  Elżbieta  Kurek –  Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej,  Gospodarki

i Turystyki.

PORZĄDEK OBRAD:
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie  przyjęcia  do realizacji  zadania publicznego pt.

„Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy” w granicach administracyjnych miasta Opola.

2. Rozpatrzenie informacji:

a) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego  w I półroczu 
2015 roku,

b) przebiegu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za I półrocze 2015 roku, 

c) przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych utworzonych na 
podstawie odrębnych ustaw za I półrocze 2015 roku.

3. Informacja pt. Gospodarcze i turystyczne wykorzystanie rzeki Odry – możliwe kierunki działania
w tym zakresie.

4.  Informacja pt. Analiza sytuacji  na rynku pracy Województwa Opolskiego w I półroczu 2015
roku.

5. Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2014 roku.

6.  Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2007-2013 za rok 2014 przekazane w czerwcu  
2015 r. do Komisji Europejskiej.

7. Sprawy różne

*  *  *

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki - przywitała

członków  Komisji  oraz  zaproszonych  gości.  Przewodnicząca  stwierdziła  quorum  i  odczytała

proponowany porządek  obrad  oraz  poinformowała  o  konieczności  wprowadzenia  do porządku

obrad dodatkowego punktu: Informacja nt. działalności OCRG w I półroczu 2015 r.  - jako pkt. 4
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- Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 

*  *  *

Ad.1
Zaopiniowanie  projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  zadania  publicznego
pt „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy” w granicach administracyjnych miasta Opola.

REMIGIUSZ WIDERA Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Na mocy

przedmiotowej uchwały Województwo Opolskie ma przyjąć od miasta Opola, do realizacji, zadanie

publiczne  Opola,  miasta  na  prawach  powiatu,  pod  nazwą  „Budowa  obwodnicy  miejscowości

Czarnowąsy” w granicach administracyjnych miasta Opola. Zadanie to obejmuje następujące etapy:

1) budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy – I etap (odcinek w granicach administracyjnych

miasta Opola),

2) budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w mieście Opolu,

3) rozbudowa ul. Gawędy w mieście Opolu,

4)  budowa w mieście  Opolu  połączenia  komunikacyjnego obwodnicy miejscowości  Czarnowąsy

z drogą wojewódzką nr 454.

Ponieważ Opole jest miastem na prawach powiatu, budowa obwodnicy Czarnowąs w granicach

administracyjnych Miasta Opola stanowi zadanie własne Opola, a nie Samorządu Województwa

Opolskiego.  Zadanie  to  może  zostać  powierzone  do  wykonania  województwu  opolskiemu,

ponieważ stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U z  2013 r., poz. 595 z późn. zm.): Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia

prowadzenia  zadań  publicznych  z  jednostkami  lokalnego  samorządu  terytorialnego,  a  także

z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.  Według art.  92 ust.  2

ustawy o samorządzie powiatowym: Miasto w prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania

powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. 

Rozbudowa  Elektrowni  Opole  o  dwa nowe bloki  energetyczne,  wpłynie  na  zwiększenie

poziomu natężenia ruchu zarówno w czasie samej budowy, jak i po jej zakończeniu, co jest również

związane  z  rozwojem  gospodarczym  terenów  wokół  Elektrowni  Opole.  Przekazanie

przedmiotowego  zadania  przez  Miasto  Opole  jest  zasadne  ze  względu  na  fakty,  iż  tylko  jeden

inwestor  będzie  nadzorował  całość  zadania  oraz  zostanie  przeprowadzony  jeden  przetarg,  co

powinno  mieć  wpływ  na  niższą  cenę  za  wykonanie  omawianego  przedsięwzięcia.  Podstawą

przyjęcia przez Województwo Opolskie przedmiotowego zadania będzie porozumienie, określające

zasady wykonania i rozliczenia zadania. Miasto Opole udzieli Województwu Opolskiemu dotacji na
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realizację zadania w kwocie 8,5 mln złotych. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2015-2017

w ramach RPO WO na lata 2014-2020. Szacunkowy koszt wykonania omawianego przedsięwzięcia

wynosi 160 mln zł, z czego zakres prac na terenie administracyjnym Miasta Opole wynosi około

50 mln zł. Kwota 8,5 mln zł jaka zostanie przekazana na rzecz Województwa Opolskiego stanowi

wkład własny Miasta Opola do otrzymania dofinansowania.

* Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały *

GŁOSOWANIE
"ZA" – 8    „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 1

Ad.2
Rozpatrzenie informacji:

a) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego  w I półroczu 
2015 roku,

b) przebiegu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za I półrocze 2015 roku, 

c)  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki
zdrowotnej,  samorządowych instytucji  kultury,  samorządowych osób prawnych utworzonych na
podstawie odrębnych ustaw za I półrocze 2015 roku.

STANISŁAW MAZUR Skarbnik Województwa Opolskiego -  w formie multimedialnej przedstawił

przebieg wykonania budżetu Województwa Opolskiego za I półrocze 2015 roku oraz kształtowanie

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego  w I półroczu 2015 roku.

Budżet Województwa w I półroczu 2015 roku osiągnął:

*dochody w wysokości 473 413 661 zł ( na planowane 01.01.2015 r. 425 457 317 zł ) 

* wydatki w I półroczu wyniosły 458 397 384 zł (plan na 01.01.2015 r. 404 044 067 zł )

* przychody w I półroczu wyniosły 8 565 723 zł ( plan na 01.01.2015 r. 2 168 750 zł )

* rozchody w I półroczu wyniosły 23 582 000 zł ( plan na 01.01.2015 r. 23 582 000 zł )

Według stanu na 30 czerwca 2015 roku wykonanie budżetu:

* dochody 196 470 520 zł – 41,5 % wykonania

* wydatki 165 830 540 zł – 36,2 % wykonania

* przychody 20 606 223 zł – 240,6 % wykonania

* rozchody 281 600 zł – 1,2 % wykonania

* nadwyżka budżetowa 30 639 979 zł – 204,0 % wykonania

Województwo Opolskie zamknęło I półrocze 2015 roku wynikiem dodatnim, liczonym jako różnica

pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

w kwocie 30 639 980 zł.
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Dochody ogółem według źródeł pochodzenia:

* środki europejskie na dzień 30.06.2015 wykonano w kwocie 31 615 038 zł – tj. w 24,9 %

* dochody własne na dzień 30.06.2015 wykonano w kwocie  62 160 855 zł tj. w 53 % 

* dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w kwocie 24 666 514 zł – tj. w 30 %

* dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 34 161 077 zł – tj. w 46 %

* subwencje 0

* dotacje z funduszy celowych 6 150 288 zł – tj. w 93,6 %

* środki z FOSIGW 762 233 zł tj. 61 %

* dotacje z jst na zadania wspólne 353 306 zł – tj w 56 % 

* dotacje z jst – porozumienia  - 27 500 zł – tj. 50 %

Razem dochody na dzień 30. 06.2015 r. wykonano  w kwocie 196 475 520 zł. – tj. w 41,5 %.

Główne kierunki wydatkowania środków w I półroczu 2015 roku :

* transport i łączność – zawsze największa kwota budżetu wykonano w kwocie 43 454 276 zł

* pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 30 853 146 zł

* rolnictwo i łowiectwo wykonano w kwocie 23 279 505 zł

* administracja publiczna wykonanie 19 794 728 zł

* przetwórstwo przemysłowe – wykonanie 14 760 854 zł

* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano w kwocie 13 210 158 zł

* edukacja – wykonanie w kwocie 8 164 026 zł

* ochrona zdrowia i pomoc społeczna wykonanie 3 138 730 zł

* obsługa długu publicznego i rezerwy wykonanie 2 185 574 zł

* pozostałe obszary wykonanie 6 989 537 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 165 830 540 zł

I półrocze 2015 roku zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 30 639 980 zł. 

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o 28 115 039 zł, tym samym Województwo

osiągnęło  nadwyżkę  operacyjną,  która  stanowi  75,2  %  nadwyżki  operacyjnej  zaplanowanej  na

30 czerwca  w wysokości 37 403 769 zł.

Na koniec czerwca 2015 roku zadłużenie Województwa wynosiło 221 818 424 zł, w tym z tytułu

kredytu w rachunkach bieżących (  krótkoterminowych ) 9 568 424 zł  i  wyemitowanych obligacji

212 250 000 zł. Budżet Województwa nie posiadał na dzień 30.06.2015r. zobowiązań wymagalnych.

Projekty własne Województwa finansowane ze środków UE na dzień 30.06.2015r. – 22 181 293 zł.
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JÓZEF KOTYŚ Członek Komisji  –  Czy są jakieś symulacje czy bezpiecznie zakończy się II  połowa
roku?
STANISŁAW  MAZUR  Skarbnik  Województwa  Opolskiego  -  nie  ma  zagrożenia  dla  wkładów

własnych. To, że jest nadwyżka na poziomie wyższym niż planowana, efektem tego jest różnica

tempa realizacji dochodów i wydatków.

RYSZARD  ZEMBACZYŃSKI  Członek  Komisji  –  Będę  wnioskował  do  budżetu  na  przyszły  rok  

o rozłożenie środków pół na retencję pół na ochronę.

TOMASZ KOSTUŚ Członek Zarządu, Członek Komisji –  Odniosę się do wypowiedzi Pana Ryszarda

Zembaczyńskiego. Na najbliższej sesji Sejmiku Pan Wojewoda Opolski wspólnie z Wicemarszałkiem

Antonim  Konopką   przedstawią  program,  który  będzie  przedstawiał  co  wspólnie  zrobiliśmy

w zakresie małej retencji i co chcemy zrobić w zakresie mikroretencji.

Jeśli chodzi o niebezpieczeństwa o których mówił Pan Józef Kotyś to z inwestycji dużych 

i strategicznych, które mielibyśmy rozpocząć to oczywiście obwodnica Czarnowąs.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informacje *

GŁOSOWANIE
„ZA" – 9    „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad.3
Informacja pt. Gospodarcze i turystyczne wykorzystanie rzeki Odry – możliwe kierunki działania
w tym zakresie.

REMIGIUSZ WIDERA Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – przedstawił

informację  z  zakresu  gospodarczego  wykorzystania  rzeki  Odry  w  Województwie  Opolskim.

Województwo Opolskie ma to szczęście,  że przez prawie środek województwa przepływa rzeka

Odra. Niestety systematycznie od lat 70 i 80 transport śródlądowy po prostu się zmniejsza. Rzeka

Odra razem z kanałem kędzierzyńskim tworzy Odrzańską Drogę Wodną i umożliwia prowadzenie

transportu  w  kierunku  zespołu  portów  Szczecin,  Świnoujście.  Zarządcą  śródlądowych  dróg

wodnych na terenie województwa opolskiego jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wrocław

oraz RZGW Gliwice. Wykorzystanie tkwiących potencjałów szlaku wód śródlądowych jest istotną

szansą rozwojową województwa opolskiego. W tym kontekście należy zauważyć, iż Odrzański Szlak

Wodny  od  wielu  lat  ulega  systematycznej  degradacji  w  systemie  europejskich  dróg  wodnych.

Zintensyfikowanie  wykorzystania  Odry,  jako  szlaku  transportowego  dla  ładunków  masowych

wielkogabarytowych, w ruchu krajowym i międzynarodowym może zmienić pozycję konkurencyjną
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regionu w układzie europejskim. Odrzańska Droga Wodna z uwagi na przestarzałą infrastrukturę

hydrotechniczną (śluzy i jazy) i zdekapitalizowane obiekty obsługi transportu (porty, przeładownie)

jest wykorzystywana w niewielkim stopniu. Dodatkową barierę stanowi nieuregulowany bieg Odry

poniżej  stopnia  wodnego  Malczyce  w  województwie  dolnośląskim.  Środki  przeznaczone  na

inwestycje na Odrze pochodzą z budżetu państwa, województwo opolskie nie może bezpośrednio

finansować,  dlatego  staramy się  lobbować za  pewnymi  rozwiązaniami  i  wskazywać,  że  istnieje

możliwość  wykorzystania  rzeki  Odry  głównie  do  transportu  węgla,  piasku  i  innych  materiałów

sypkich  co  jest  w  tym  momencie  najbardziej  opłacalne  i  najmniej  szkodzące  środowisku.

Województwo Opolskie ten lobbing prowadzi przez trzy inicjatywy: 

1.  Środkowoeuropejski  Korytarz  Transportowy  Europejskiego  Ugrupowania  Współpracy

Terytorialnej,

2. Europejskie Ugrupowanie współpracy Terytorialnej TRITIA ,

3. Polska Zachodnia 2020

Pozytywnym sygnałem jest imienne wskazanie inwestycji, jakie mają zostać zrealizowane na

rzece Odrze i  Kanale Gliwickim w Dokumencie Implementacyjnym Strategii  Rozwoju Transportu

do  2020  roku  (z  perspektywą  do  roku  2030).  Zadania  inwestycyjne  zostały  przedstawione

w przygotowanym dla Państwa materiale.

Samorząd  Województwa  Opolskiego  również  w  ramach  Kontraktu  Terytorialnego  dla

regionu  opolskiego  zgłosił  m.in.  projekty  w  zakresie  rozwoju  śródlądowych  dróg  wodnych

w oparciu o rzekę Odrę. Po negocjacjach ze stroną rządową mają zostać zrealizowane zadania,

które ożywią szlak wodny rzeki Odry. W przygotowanym materiale scharakteryzowano w formie

tabelarycznej odrzańskie przedsięwzięcia, które realizowane będą w ramach projektu do kontraktu

pt. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej.

BARTOSZ OSTROWSKI Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji, Sportu i Turystyki –  Przedstawił

informację w zakresie turystycznego wykorzystania potencjału rzeki Odry. Departament realizował

dwa projekty: 

* Projekt  dotyczący  opracowania  folderu  odnośnie  szlaków  wodnych  na  terenach  wiejskich

województwa opolskiego. Realizacja projektu miała wpływ na następujące osie PROW 2007-2013:

- Oś I poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (działanie 1.9 Działania informacyjne

i promocyjne),

-  Oś  III  jakość  życia  na  obszarach wiejskich  i  zróżnicowanie  gospodarki  wiejskiej  (działanie  3.4

Odnowa i rozwój wsi). Celem projektu było przygotowanie folderu kompendium wiedzy o szlakach
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wodnych oraz o zabytkach, tradycjach i obiektach kulturowych położonych przy szlakach wodnych

na  terenach  wiejskich  województwa opolskiego.  Folder  ma za  zadanie  promować i  dostarczać

turystom wiedzy o szlakach wodnych w regionie oraz urządzeniach infrastruktury wodnej.

* Projekt o nazwie „Emisja na antenie TVP Opole 11 odcinków filmów w ramach przedsięwzięcia

pn.  „Opolskie  kwitnące:  Turystyka  na  obszarach  wiejskich”.  Celem  projektu  była  wielokrotna

(premiera i co najmniej 2 emisje powtórkowe każdego odcinka) emisji na antenie Oddziału Telewizji

Polskiej  w  Opolu  11  programów  tematycznych  pod  zbiorczym  tytułem  „Opolskie  kwitnące:

Turystyka  na  obszarach  wiejskich”  wyprodukowanych  przez  Oddział  Telewizji  Polskiej  w  Opolu

w  ramach umowy o  współpracy  w okresie  od  29  maja  2015  r.  do  20  czerwca  2015  r.  Emisja

pozwoliła widzom Telewizji Polskiej w Opolu (mieszkańcom województwa opolskiego oraz terenów

z zasięgu TVP Opole) zapoznać się z wiedzą o terenach wiejskich województwa opolskiego, jeden

z odcinków w szczególności poświęcony był szlakom wodnym na obszarach wiejskich województwa

opolskiego w oparciu m.in. o rzekę Odrę. Programy są stale dostępne w postaci elektronicznej na

stronach internetowych TVP oraz www.turystyka.opolskie.pl w zakładce filmy, gdzie mogą oglądać

je wszyscy zainteresowani internauci z całego świata.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI  członek komisji  –  Wrocław miał  władze nad Odrą,  ale  nic  nie  zrobił

mając pieniądze rządowe i program. Jesteśmy w gorszej sytuacji niż 20 lat temu.

TOMASZ KOSTUŚ Członek Zarządu,  Członek Komisji  –  Nie mogę się  do końca zgodzić,  że rząd

w tym zakresie nie zrobił nic. Ustawą sejmową w lipcu 2001 r. został przyjęty specjalny program

„Odra 2006”. Ideą założenia tego programu nie były tylko zadania przeciwpowodziowe, ale  również

te funkcje transportowe, zadania które miały na celu przywrócenie jej żeglowności. Zadania, które

były założeniem tego programu nie zostały do końca zrealizowane, stąd nie można mówić, że nie

zrobiło się nic w zakresie np. ochrony przeciwpowodziowej. Zadania związane z przywróceniem

żeglowności  oraz  turystycznym wykorzystaniem rzeki  Odry nie  zostały  osiągnięte  i  tutaj  jeszcze

wiele przed nami do zrobienia. Wiele się wydarzyło teraz na opolskim odcinku szlaku odrzańskiego.

Najlepszym przykładem jest miasto Opole, najlepszym przykładem jest to co zrobił Pan Prezydent

Opola czyli otwarcie na rzekę Odrę. Nie byłoby tego wszystkiego bez środków unijnych, nie byłoby

tego bez wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwotą 21 mln udało nam się wesprzeć

rozpoznawalny na Opolszczyźnie jak i za granicami program „ODRA uRzeka w Opolu”. Za te środki

udało się wybudować Mariny, ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, siłownie na wolnym powietrzu czy

skomunikować wyspę bolko np. z kamionką bolko 2. Warto to podkreślić i docenić. Władze miasta

mówią o kontynuacji programu „ODRA uRzeka 2”. Taki projekt jest już przygotowywany i niebawem
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do urzędu marszałkowskiego zostanie złożony celem dofinansowania. Jeśli chodzi o energetyczne

wykorzystanie rzeki Odry to na opolskim szlaku wodnym jest około 23 elektrowni wodnych jest to

dobry przykład jak środki unijne zostały wykorzystane na rozwój energetyki wodnej. Daleko nam do

ambitnych planów i zamierzeń i przywrócenia tej świetności rzeki Odry z dawnych czasów. 

JÓZEF  KOTYŚ  członek  komisji  – Zgadzam  się  z  wypowiedzią  Pana  Tomasza  Kostusia.  W  tym

momencie  brakuje  mi  tylko  skwitowania  dzisiaj  tego  tematu.  Jak  sfinalizować  ten  punkt  na

dzisiejszym posiedzeniu, czy przygotować rezolucję nawołującą rząd do podjęcia jakiś działań, aby

ta rzeka pełniła funkcję rozwoju gospodarczego?

ELŻBIETA KUREK – proponuję włączyć temat pod obrady Sejmiku.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informacje *

GŁOSOWANIE
„ZA” – 8    „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad.4
Informacja nt. działalności OCRG w I półroczu 2015 r.  

ROLAND  WRZECIONO  Dyrektor  Opolskiego  Centrum  Rozwoju  Gospodarki  -   Przedstawił

działalność Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w I półroczu 2015 r. OCRG w zakresie:

* Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, które realizowało zadania z obszaru: pozyskania i obsługi

inwestorów, promocji gospodarczej i proinwestycyjnej województwa wraz z elementami wsparcia

proinwestycyjnego,  poprzez:  organizację  spotkań  informacyjnych,  szkoleń,  misji  gospodarczych,

giełd kooperacyjnych, wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

*Dział Innowacji – realizowane projekty: 6.1.1 POKL – Opolski program stażowy dla absolwentów

( wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł około 83%), RPO WO poddziałanie 1.3.1 Opolska

Platforma Innowacji -  Akcelerator Innowacji, POKL 8.2.1 – Interdyscyplinarne Zespoły Naukowców 

i Przedsiębiorców.

*  Dział  przedsiębiorczości  –  realizowane  projekty  z  partnerami  zagranicznymi:  POWT  -

„Transgraniczna  sieć  współpracy  na  rzecz  rozwoju  przedsiębiorczości  i  rynku  pracy”  (Program

Operacyjny Współpracy Tansgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013) we

współpracy  z  Krajem Morawsko –  Ślaskim,  Prowadzenie  Punktu  Informacji  Europejskiej  Europe

Direct (europejska sieć informacyjna) finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

*  Dział  Przyjmowania  i  Oceny  Projektów  –  Dyrektor  przedstawił  ilość  złożonych  projektów  

w podziale na powiaty. W analizowanym okresie nie można nie zauważyć pewnej ilości rezygnacji 
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z realizacji projektów wybranych do dofinansowania, co jest jednak spowodowane bardzo rożnymi

przyczynami, sięgającymi od zmiany planów inwestycyjnych w związku ze zmieniającą się sytuacją

rynkową,  poprzez  kłopoty  organizacyjne,  aż  po  niepowodzenie  w uzyskaniu  pozytywnej  oceny

kredytowej banku.

*Dział rozliczeń projektów w analizowanym okresie sprawozdawczym podejmował w szczególności

działania zmierzające do pełnego wykonania planów kontraktacji oraz płatności wyznaczonych na 

I półrocze 2015 r.: w ramach VI naboru poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 

z zaplanowanych do podpisania 18 umów o dofinansowanie IP II stopnia zakontraktowała 27 umów

na  łączną  kwotę  dofinansowania  5  770  283,15  PLN,  co  oznacza,  iż  plan  kontraktacji  został

zrealizowany w 150%. Kontynuowano działania związane z weryfikacją wniosków o płatność oraz

refundacją wydatków przedstawionych do realizacji  przez beneficjentów. Prowadzone czynności

przyczyniły  się  do  wykonania  planu  płatności  na  poziomie  14  283  427,17  PLN  EFRR,  tj.  plan

wydatków wyznaczony na dzień 30.06.2015 r. został osiągnięty w 131,52%.

* Dział Kontroli – 32 kontrole planowane ujęte w Rocznym palnie kontroli IP II stopnia RPO WO

2007-2013,  (skontrolowane  projekty  zostały  wyłonione  na  podstawie  analizy  ryzyka  zgodnie  

z  metodologią  odbioru  próby projektów do kontroli  w ramach RPO WO 2007-20130.  3  wizyty

monitorujące na miejscu realizacji projektu, 10 kontroli doraźnych na miejscu realizacji projektu,

40 kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, 7 kontroli trwałości projektu. 

 RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – Bardzo ważne jest, że inicjatywa „Klub 150” nie zgasła

bo jest wzorcowym działaniem. Musimy utrzymać to za wszelką cenę dlatego, że są to sieciowe

kontakty. Drugą kwestię, którą chciałbym poruszyć to, że nie chodzi nam o 150 czy 300 miejsc

pracy, nam chodzi o pracę specjalistyczną. Czy nie powinniśmy wprowadzić jakieś kategorie może

dla  siebie,  może  wewnętrznie.  Bo  jeśli  jedna  osoba  może  mieć  majątek  produkcyjny  wartości

100 tys. Euro to jest prośba o rozważenie takiej możliwości. Ważne, też są priorytety bo bez nich

nie ma strategii. Przestrzeń urbanistyczną, przemysłową trzeba widzieć integralnie. To jest jeden

wielki  rynek.   Proponowałbym  zaprosić  na  posiedzenie  komisji  Prof.  Mamalę  Prezesa  Parku

Naukowo- Technologicznego w Opolu, aby przedstawiła nam co w ostatnim czasie wydarzyło się w

PNT, to jest naprawdę wielka szansa dla nas.

ROLAND WRZECIONO Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki -  Wczoraj właśnie Park

Naukowo – Technologiczny został wybrany jako nasz partner do projektu, który mamy wspólnie

stworzyć.
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* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informacje *

GŁOSOWANIE
„ZA” – 5   „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad.5
Informacja pt. Analiza sytuacji na rynku pracy Województwa Opolskiego w I półroczu 2015 roku.

JACEK SUSKI  Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Opolu –  Na koniec  I  półrocza  2015 r.

w województwie opolskim zarejestrowanych było 37 225 bezrobotnych i liczba ta była niższa od

uzyskanej z końcem grudnia 2014 roku o 5 136 osób. Sytuacja na rynku pracy w końcu czerwca br.

jest  jednocześnie  znacznie  lepsza  względem  analogicznego  okresu  2014  roku.  W  tym  okresie

obserwuje  się  spadek  liczby  bezrobotnych  o  8  073  osoby.  Od  2014  roku  do  chwili  obecnej

odnotowano obniżenie  stopy  bezrobocia  do  poziomu  10,6.  Niestety  najgorzej  jest  w  powiecie

prudnickim ponad 14%. Największy spadek bezrobocia można odnotować w Brzegu, poprawiła się

również sytuacja w Nysie i Namysłowie. Bez poprawy jest powiat prudnicki i głubczycki. 

Zmiany wartości stopy bezrobocia: w powiecie brzeskim było 20,2 na koniec czerwca 2015 r. było

14,9 natomiast w powiecie nyskim było 18 a jest obecnie 15. W Prudniku poprawiło się minimalnie.

Odpływ z bezrobocia to osoby, które odeszły z list bezrobotnych. Najwięcej odeszło takich

osób, które znalazło prace, gdzie pracodawca złożył ofertę i zatrudnia bez środków funduszu pracy.

Jeśli chodzi o strukturę bezrobocia to spadki widać wśród osób poniżej 25 roku życia natomiast

wzrosła nam liczba osób powyżej 50 roku życia i jest to tendencja stała od pewnego czasu.

Bezrobotni wg wykształcenia to 31,2 % są to bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym

 i  niższym  oraz  28,9  z  wykształceniem  zasadniczym  zawodowym.  Jeśli  chodzi  o  bezrobotnych

z  wykształceniem wyższym to jest to 10,7%. Bezrobotni wg stażu - najwięcej bo 23% to osoby ze

stażem pracy od 1-5 lat. Zwolnienia grupowe w I półroczu 2015 r. łącznie 11 firm zwolniło grupowo

35 pracowników. Jest to sytuacja lepsza niż z I półrocza 2014r., gdzie nastąpiło zwolnienie 413 osób

pochodzących z 21 firm. Można zauważyć wzrost ofert pracy. W ciągu omawianego półrocza do

powiatowych urzędów pracy wpłynęły łącznie 20 752 oferty zatrudnienia, z czego 7 645 stanowiły

oferty pracy subsydiowanej (tj. ok. 37%). Ofert pracy najwięcej ma Opole, następnie powiat nyski,

brzeski. Ilość osób bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy to 12 bezrobotnych na koniec

czerwca 2015 r. 

KATARZYNA  CZOCHARA  członek  komisji  –  Myślę,  że  Zarząd  zauważa  złą  sytuację  w  części

południowej.  Chodzi  nie  tylko  o  powiat  prudnicki,  ale  i  powiat  głubczycki  i  nyski.  Należałoby
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postawić konkretny wniosek, aby Zarząd i Sejmik znalazł rozwiązanie, aby pomóc tym powiatom.

Duże  bezrobocie  spowodowane  brakiem sprawnej  komunikacji,  brakiem  szybkiego  dojazdu  do

autostrady. Trzeba konkretnych rozwiązań na poziomie województwa. W naszym powiecie ofert

pracy nie ma i tak naprawdę nie będzie. Jest to bardzo trudny powiat.

JACEK SUSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu –  Obserwujemy to od dłuższego

czasu. Sytuacja w powiecie prudnickim nie jest najgorsza z różnych powodów. Przede wszystkim

jest tam bardzo mała ilość ofert pracy jest najwyższa stopa bezrobocia i  najwyższy udział osób

długotrwale bezrobotnych w całym województwie i to powoduje taką sytuację. Doprowadziliśmy

do takiej sytuacji, że Głubczyce, Nysa i Brzeg mają z agencjami podpisane porozumienie i mają

z I i II profilu aktywizować do zatrudnienia. Rozszerzyliśmy to teraz na powiat prudnicki. Będzie tam

taka sytuacja, że 300 osób będzie aktywizowanych do zatrudnienia w powiecie prudnickim a 350

w powiecie nyskim. My jako WUP nie rozwiążemy problemu lokalnie.  Ja mogę tylko zasugerować,

aby zorganizować spotkanie  Marszałka  Województwa,  władzami  samorządowych w powiatach  

i zastanowić się co w tym temacie zrobić. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki – Potrzebne

są w tej sytuacji dwie strony.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informacje *

GŁOSOWANIE
„ZA” – 5   „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad. 6

Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2014 roku.

TOMASZ HANZEL Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Zgodnie

z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Minister Infrastruktury i Rozwoju przekazuje

Radzie Ministrów, a Zarząd Województwa przekazuje Sejmikowi Województwa do dnia 30 czerwca

każdego roku informację o realizacji Kontraktu Terytorialnego w roku poprzednim. W tym roku ta

pierwsza  informacja  jest  przygotowana  przez  Ministerstwo  jednolicie  dla  wszystkich  Sejmików

i  odnosi  się  przede  wszystkim  do  samego  procesu  przygotowania  i  negocjacji  Kontraktów

Terytorialnych.  W  kolejnych  latach  informacje  o  realizacji  kontraktów  terytorialnych  będą

rozszerzone o stan realizacji  przedsięwzięć priorytetowych ujętych w Kontraktach Terytorialnych

dla poszczególnych województw.
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Przedsięwzięcia  planowane  do  realizacji  w  ramach  Kontraktu  Terytorialnego  dla

Województwa   Opolskiego  –  Obszary  tematyczne:  Innowacyjna  gospodarka,  Bezpieczeństwo

energetyczne,  Gospodarka  niskoemisyjna  w  miastach,  Adaptacja  do  zmian  klimatu,  Walory

naturalne i dziedzictwo kulturowe, Transport, Edukacja, Dostęp do usług.

Zarząd Województwa Opolskiego dokonał  weryfikacji  list  przedsięwzięć priorytetowych

ujętych w Kontrakcie Terytorialnym podpisanym 14 listopada 2014 r. w dniu 28 sierpnia 2015 r.

nastąpiło przekazanie do MIiR zaktualizowanej listy przedsięwzięć priorytetowych do ujęcia w KT

wraz  z  fiszkami  projektowymi.  W  dniu  3  września  2015r.  zostały  przekazane  dodatkowe  fiszki

projektowe. Kolejnym etapem są negocjacje Kontraktu Terytorialnego ze stroną rządową.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informacje *

GŁOSOWANIE
„ZA” – 5   „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad. 7
Sprawozdanie  roczne  z  wdrażania  RPO  WO  2007-2013  za  rok  2014  przekazane  w  czerwcu  
2015 r. do Komisji Europejskiej.

JACEK  PARTYKA  Z-ca  Dyrektora  Departamentu  Koordynacji  Programów  Operacyjnych  –

sprawozdanie  uwzględnia:  Rekomendacje  Komisji  Europejskiej,  Rekomendacje  Instytucji

Zarządzającej  RPO  WO  2007-2013,  Uwagi  Instytucji  Pośredniczącej  w  Certyfikacji,  Uwagi

Ministerstwa  Infrastruktury  i  Rozwoju.  Etapy  zatwierdzenia  sprawozdania:  maj  2015  r.

zatwierdzenie Sprawozdania przez ZWO:  przekazanie do KE informacji nt. instrumentów inżynierii

finansowej, czerwiec 2015 r.  - zatwierdzenie sprawozdania przez KM RPO WO 2007-2013, do końca

czerwca 2015 r. przekazanie Sprawozdania do KE.

Od  uruchomienia  programu  –  98  naborów  506,56  mln  Euro  (EFRR+BP).  Kontraktacja

środków  EFRR  w  podziale  na  obszary  wsparcia  –  Przedsiębiorczość  i  innowacje  wartość

dofinansowania  156,01  mln  Euro.  Transport  –  wartość  dofinansowania  134,83  mln  Euro.

Kontraktacja środków EFRR w podziale na typy beneficjentów:

- 57 umów województwo /wojewódzkie jednostki organizacyjne/,

- 87 umów – powiaty /powiatowe jednostki organizacyjne/,
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- 240 umów gminy/gminne jednostki organizacyjne/,

- 680 umów – przedsiębiorcy,  51 umów szkoły wyższe, 13 umów Kościoły i związki wyznaniowe,

56 umów pozostali beneficjenci.

Efekty  wsparcia  udzielonego  w  ramach  poddz.  1.1.1  RPO  WO  2007-2013:  to  m.in.  

239  nowych  przedsiębiorstw  powstałych  przy  wsparciu  Instytucji  Otoczenia  Biznesu,

206  przedsiębiorstw  ulokowanych  w  parkach  technologicznych  i  inkubatorach,  175  nowych

i ulepszonych usług świadczonych przez IOB, 5443 przedsiębiorstwa wsparte przez IOB, 80 nowych

etatów, 42 sale konferencyjne/szkoleniowe.

Efekty wsparcia udzielonego IOB w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013:

407 osób otrzymało jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej,  tym samym

tworząc 412 miejsc pracy. 26 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów

szkoleniowych,  344  osoby  ukończyły  staże  lub  szkolenia  praktyczne,  w  tym  239  parowników

naukowych  w  przedsiębiorstwach  oraz  95  pracowników  przedsiębiorstw  w  jednostkach

naukowych.

Wybrane efekty w ramach 21 zakończonych projektów: 7,7 km wybudowanych nowych

dróg wojewódzkich,  47,8  km przebudowanych dróg  wojewódzkich,  5 zakupionych szynobusów,

46  tys.  osób  objętych  ochroną  przeciwpowodziową,  5,2  tys.m2  – powierzchnia  nowo

wybudowanego   Regionalnego  Centrum  Biznesu  –  Opolskiego  Centrum  Wystawienniczo  –

Kongresowego.

Członek  Komisji  Pan  Ryszard  Zembaczyński  poruszył  temat  odnośnie  działań

innowacyjnych oraz działaniach B+R i osiągniętych wskaźnikach w tym zakresie. Natomiast Członek

Komisji  Pan  Bogdan  Wyczałkowski  poprosił  o  informację  nt.  Ilości  firm,  które  wycofały  się

z projektów.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informacje *

GŁOSOWANIE
„ZA” – 5   „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad. 8
W  sprawach  różnych  Przewodnicząca  Komisji  poinformowała  członków  komisji,  iż

przesłano pocztą  elektroniczną  w dniu  28  lipca  br.  oraz  w  dniu  10  sierpnia  br.  odpowiedź  na

wnioski Komisji Polityki Regionalnej z dnia 18 czerwca br. oraz przekazano do wiadomości Komisji: 
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-  pismo  Starosty  Krapkowickiego  w  sprawie  podjęcia  przez  Radę  Powiatu  uchwały  w  sprawie
wystąpienia  z  apelem  do  Samorządu  Województwa  Opolskiego  w  sprawie  przeznaczenia
niewykorzystanych środków z 12 mln zł przeznaczonych na inwestycję w Pietnej na działania na
terenie Gminy Krapkowice – przesłano e-mailem w dniu 28.07.br.

-  pismo  Najwyższej  Izby  Kontroli  przekazujące  informację  o  wynikach  kontroli  „Utrzymanie
i wykorzystanie hal widowiskowo – sportowych”,

- pismo Dyrektora Sp. z o. o. Przewozy Regionalne Odział Opole dot. kursowania pociągów w relacji
Zawadzkie- Kielcz/Kielcza-Zawadzkie,

- informację o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Kolejne posiedzenie Komisji zgodnie z planem pracy odbędzie się w OODR w Łosiowie

Przewodnicząca  podziękowała  członkom  Komisji  oraz  zaproszonym  gościom  za  udział  
w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Zakończenie – godz. 1830

         Przewodnicząca Komisji Polityki                                      
       Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
                                                                                                         
                          Elżbieta Kurek

Protokołowała

Katarzyna Kula
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