
PROTOKÓŁ
z posiedzenia 11/15

Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
Sejmiku Województwa Opolskiego

w dniu 22 października 2015 r.

Rozpoczęcie – godz. 1300

Lista obecności członków komisji w załączeniu.

Posiedzenie odbyło się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1. 

Obrady  prowadziła  Elżbieta  Kurek –  Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej,  Gospodarki

i Turystyki.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Informacja Polityka Energetyczna Województwa Opolskiego. Odnawialne Źródła Energii.

2. Zaopiniowanie  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do

sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

3. Informacja pt. Zlecanie działań aktywizacyjnych w I półroczu 2015 roku.

4. Sprawozdanie  okresowe  z  realizacji  RPO  WO  na  lata  2007-2013  (za  I  półrocze  2015  r.)

przekazane w miesiącu wrześniu 2015 roku do MIiR.

5. Sprawy różne

*  *  *

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

członków  Komisji  oraz  zaproszonych  gości.  Przewodnicząca  stwierdziła  quorum  i  odczytała

porządek  obrad  oraz  poinformowała  o  konieczności  przesunięcia  punktu  drugiego  jako  punkt

pierwszy.

- Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 

*  *  *

Ad.1
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do
sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i  Przestrzennej – Przedłożony

projekt  uchwały  dotyczy  zmiany  terminu  przyjęcia  do  realizacji  Planu  zagospodarowania

przestrzennego  województwa  opolskiego.  Poprzednia  Uchwała  Sejmiku  zakładała  przyjęcie  tej
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uchwały w IV kwartale 2015r. Wnioskowana zmiana terminu wynika z kilku przyczyn, które Zarząd

wskazuje  w  uzasadnieniu.  Najważniejsze  trzy  przyczyny  to:  brak  Rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków określenia obszarów funkcjonalnych

o znaczeniu ponadregionalnym i ich granic, wyznaczenie tych obszarów funkcjonalnych to jedna

z przesłanek aktualizacji  planu zagospodarowania przestrzennego (projekt rozporządzenia z dnia

14  sierpnia  2015  r.  został  przesłany  Marszałkowi  Województwa Opolskiego  celem konsultacji).

Podobnie  nie  zostały  zakończone  prace  nad  rozporządzeniem  w  sprawie  wymaganego  zakresu

projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.  Te prace toczą się zbyt  długo.

Następnie z  ustawy prawo wodne wynika,  iż  Marszałek Województwa w ciągu 30 miesięcy od

otrzymania  od  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  mapy  zagrożenia

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla Dorzecza Górnej Odry, marszałek województwa

jest  zobowiązany  do  wprowadzenia  do  Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa

(przekazanie ww. map przez Dyrektora RZGW Gliwice nastąpiło w dniu 14 lipca2015 r.). To są te trzy

niezależne  od  samorządu  województwa  przesłanki,  które  nie  pozwalają,  aby  uchwała  została

podjęta w tym terminie. 

ZDZISŁAW  STEFANIAK  Główny  Specjalista  Referatu  Zagospodarowania  Przestrzennego

Województwa   -  zmiana  ustawy  wskazuje  ukształtowanie  odrębnego  planu  zagospodarowania

przestrzennego,  obszaru  funkcjonalnego  województwa  opolskiego,  czyli  można  by  powiedzieć

aglomeracji  opolskiej,  to jest uregulowanie, które pojawiło się w obrocie prawnym pół roku po

uchwale przyjmującej harmonogram. W ślad za uchwałą pojawił się projekt tego rozporządzenia

o zasadach wyznaczania obszarów funkcjonalnych. Wprowadził on nowe kryteria wyznaczania tych

obszarów  inne  niż  my  przyjmowaliśmy  dotychczas  na  etapie  opracowania.  Na  nowo  musimy

przeprowadzać analizy, które będą służyć wyznaczeniem tego obszaru funkcjonalnego. Natomiast

plan  miejscowy  dla  tego  obszaru  funkcjonalnego  jest  pracą  dość  dużą,  wymaga  wspólnoty

wszystkich  samorządów,  którzy  będą  tworzyć  tą  aglomeracją.   Mamy  nadzieje  że  prace,  które

prowadzi  aglomeracja  i  wypracowanie  przez  nich  we  własnym  gronie  wspólnych  kierunków

rozwojowych ułatwi nam tą prace, ale do końca nie jesteśmy tego pewni. Nowym faktem, który się

pojawił  jest  wdrożenie,  które  obliguje  samorządy  województwa  do  przeprowadzenia  audytów

krajobrazowych i wskazania obszarów, które z uwagi na wysoką range tych krajobrazów powinno

być chronione.  Wnioski  z  tego  audytu  powinny być  uwzględnione  w planie  zagospodarowania

przestrzennego. Samorządy mają trzy lata na zrobienie tego audytu. My nie chcemy przesuwać

moment zakończenia prac nad tą aktualizacją do tego momentu, ponieważ trzy lata to jest pewien
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zastój. Są województwa w Polsce, które podejmują uchwały o wstrzymaniu prac nad planem do

czasu uzyskania wniosków wypływających z audytu krajobrazowego.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – Moim zdanie jest to hamowanie rozwoju. W Zarządzie

powinniśmy przyjąć własną politykę w tym zakresie. Uważam, że jest to zła droga.  Jakie to rodzi

skutki? My powinniśmy działać przyspieszająco a nieopóźniająco.

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Ustawa określa

i  obliguje  nas  z  jednej  strony do wprowadzenia  aktualizacji  planu a  z  drugiej  wskazuje,  że  do

przyjęcia będą rozporządzenia wykonawcze. To one określają plan miejscowy. Wyprzedzanie naszej

aktualizacji  przed wejście w życie rozporządzenia, które ma określać wymagany zakres projektu

planu zagospodarowania przestrzennego, czy tych obszarów funkcjonalnych.

ZDZISŁAW  STEFANIAK  Główny  Specjalista  Referatu  Zagospodarowania  Przestrzennego

Województwa  - Inne są kryteria wyznaczania tych obszarów my musimy ponownie to wszystko

przepracować, jest to element którego my nie przeskoczymy. Jeżeli Minister nie uzgodni tego planu

to plan będzie miał wadę prawną  i procedura się zamyka. Są to rzeczy, które nas zaskakują bo

burzą harmonogram, który jest już przyjęty.

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki – Jak inne

województwa do tego podchodzą?

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej –  W zależności

do której ustawy się odwołać, jeśli uwzględnić tą ustawę krajobrazową, że powinniśmy w planie

zagospodarowania przestrzennego uwzględnić wnioski z audytu na który samorządy mają trzy lata

aby go przeprowadzić. Niektóre samorządy zdecydowały, że przesuwają ten termin przyjęcia swojej

aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego na moment na który będą mogły przywołać

wnioski z audytu krajobrazowego. Tutaj, też rodzi się wątpliwość, bo ten termin nie będzie zgodny

z  tym  terminem  określonym  w  ustawie  o  zmianie  planu  zagospodarowania  przestrzennego.

Teoretycznie do 24 września 2016 r. powinniśmy to zamknąć.

JÓZEF KOTYŚ członek komisji  –  Czy na jakimkolwiek etapie tworzenia się tych przepisów, które

weszły,  czy  Zarząd  Województwa był  proszony  o  jakieś  opinie,  czy  Państwo  jako  departament

przygotowywaliście swój punkt widzenia na etapie jak to wchodziło? Czy biliście Państwo pytani

o swoje uwagi?

ZDZISŁAW  STEFANIAK  Główny  Specjalista  Referatu  Zagospodarowania  Przestrzennego

Województwa  - Oczywiście, takie wnioski były na Konwencie Marszałków.

3



* Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały *

GŁOSOWANIE
"ZA" – 4    „PRZECIW” – 1     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad.2
Informacja Polityka Energetyczna Województwa Opolskiego. Odnawialne Źródła Energii.

REMIGIUSZ  WIDERA  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Infrastruktury  i  Gospodarki

–  Wykorzystanie  energii  jest  jednym  z  najważniejszych  kierunków  rozwoju  społeczno

– gospodarczego kraju, tematyka związana z energetyką jest niezwykle istotna dla rozwoju regionu

opolskiego,  szczególnie  biorąc  pod  uwagę  rozbudowę  Elektrowni  Opole  o  dwa  nowe  bloki

energetyczne. Do podstawowych źródeł energii na terenie województwa opolskiego należą:

- PGE Elektrownia Opole,

- Elektrownia „Blachownia”,

- 10 elektrowni przemysłowych,

- 4 stacje systemowe (Blachownia, dobrzeń, Groszowice, Kędzierzyn),

- 61 Głównych Punktów Zasilania.

Ponadto  źródłami  energii  elektrycznej  są  pracujące  na  terenie  województwa  opolskiego

elektrownie  wodne,  wiatrowe  i  biogazowe.  Można  przyjąć,  że  wyposażenie  województwa

infrastrukturę energetyczną jest wystarczające.

Przez teren województwa opolskiego przebiega trzynaście gazociągów wysokiego ciśnienia,

które  zasilają  siedemdziesiąt  stacji  redukcyjno  pomiarowych  I-go  stopnia.  Sieć  gazowa

w  województwie  opolskim  jest  słabo  rozwinięta  i  wymaga  doinwestowania.  W  wyniku  słabo

rozbudowanej sieci gazowej w  województwie opolskim występują znaczne obszary pozbawione

dostępu do tej sieci, głównie dotyczy to terenów wiejskich. Poprawa tego stanu wymagać będzie

sukcesywnych działań w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej. 

Do  podstawowych  źródeł  energii  cieplnej  na  terenie  województwa  opolskiego  należą

systemy  ogrzewania,  skoncentrowane  wokół  scentraliozowanych  systemów  ciepłowniczych.

Do  największych  producentów  ciepła   w  regionie  należą  m.in.  Zakłady  Koksownicze

w Zdzieszowicach, Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO SA, PGE Elektrownia Opole, ZAK SA, PKE

SA Blachownia. Ze względu na ograniczony dostęp do scentralizowanej sieci ciepłowniczej potrzeby

grzewcze  zdecydowanej  większości  mieszkańców  województwa  pokrywane  są  przez  kotłownie

lokalne oraz piece opalane m.in. biomasą, węglem, koksem, olejem, gazem ziemnym oraz płynnym.

Inicjatywy Samorządu Województwa to rozwój systemów energetycznych w regionie, udział
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w  szeregu  inicjatywach  związanych  z  rozwojem  systemów  energetycznych,  przykładem

podejmowanych przez nasz region działań jest m.in. udział Województwa Opolskiego w inicjatywie

„Polska Zachodnia 2020”. To oddolna inicjatywa pięciu marszałków województw: dolnośląskiego,

lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, powstała w celu wypracowania

jednolitego strategicznego dokumentu dla Polski  Zachodniej.  W dniu  30  kwietnia  2014 r.  Rada

Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku, w której wpisana jest Karta

projektowa – „Sieci energetyczne Polski Zachodniej”, gdzie Województwo Opolskie pełni rolę lidera

w  identyfikacji  najpilniejszych  potrzeb  w  zakresie  infrastruktury  energetycznej  województw

skupionych w ramach Polskie Zachodniej. W ramach projektu zakłada się m.in. budowę nowych

linii  przesyłowych  400  kV  z  Dobrzenia  do  Wrocławia,  rozbudowa  i  modernizacja  stacji

elektroenergetycznych 400/110 kV: Dobrzeń, modernizacja i przebudowa linii przesyłowej 220 kV

relacji  Blachownia  –  Łagisza;  Blachownia  –  Groszowice,  rozbudowa  i  modernizacja  stacji

elektroenergetycznych 220/110 kV Blachownia, Groszowice.

Samorząd  Województwa  Opolskiego  w  ramach  Kontraktu  Terytorialnego  dla  regionu

opolskiego zgłosił m.in. projekty w zakresie rozwoju przesyłowych sieci elektroenergetycznych.

Jeśli chodzi o gaz to jest w gorszej sytuacji, widać że nasycenie gazem jest niskie szczególnie

na terenach wiejskich. Ustawa anty smogowa będzie powodowała, że gminy a głównie samorządy

będą  musiały  zmotywować  mieszkańców  do  gazu,  czy  też  do  innych  źródeł  nisko  emisyjnych

w które będzie można zaopatrywać kotły przydomowe.

Problemem może  być  wkrótce  ze  względu  na duży  rozwój  odnawialnych  źródeł  energii

przejęcie  tej  energii  do  istniejącej  sieci  przesyłowej  i  odpowiednie  rozprowadzenia,  ale  w tym

temacie więcej przekaże Pan Dyrektor Dariusz Sitko. Dziękuje. 

DARIUSZ  SITKO  Zastępca  Dyrektora  Opolskiego  Ośrodka  Doradztwa Rolniczego   -  Jeszcze raz

chciałbym Państwa serdecznie przywitać  w imieniu wszystkich moich współpracowników i zaprosić

w podróż po odnawialnych źródłach energii  (prezentacja filmu) mówiąc o dobrych stronach tej

energii  i  o  tych  czasami  słabszych  stronach  energii.  Następnie  przedstawię  statystykę

w  województwie  opolskim  w  kwestii  inwestycji  związanych  z  odnawialnymi  źródłami  energii.

Chciałbym  również  Państwa  zainteresować  nowym  zadaniem,  które  będzie  realizował,  czy  już

realizuje  OODR  w  Łosiowie  a  mianowicie  sieć  innowacji.  Zapraszam  teraz  na  prezentację

multimedialną.

Następnie Zastępca Dyrektora OODR Dariusz Sitko omówił działania Regionalnego Centrum

Ekoenergetyki , które powstało w strukturach OODR, którego celem jest promowanie stosowania
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energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z przyjętą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady. 

GRZEGORZ SAWICKI Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji –  Moja refleksja jest taka,

iż  gdyby  Pan  Dyrektor  odświeżył  prezentację  z  kilku  lat  wstecz  to  zobaczyliby  Państwo  jak

radykalnie  różnią się między sobą, ile zmieniło się nie tylko w rozwoju, ale i w kierunkach jakie

planowaliśmy realizować. Mamy potencjał w województwie opolskim, jesteśmy regionem jednym

z lepiej na nasłonecznionym jeśli chodzi o fotowoltaiczne, mamy dobre możliwości wietrzne. Ceny

elementów z których ta energia odnawialna jest realizowana, mówię o panelach fotowoltaicznych

drastycznie spada. Problem jest taki, co będziemy robić z panelami fotowoltaicznymi, bo na razie

nikt o tym nie myśli, kiedy za 15 czy 20 lat ich żywotność się skończy, dlatego w tym kierunku

powinnyśmy iść. Oczywiście musi być tutaj ostateczny kształt ustawy.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji  –  Jakie znaczenie ma dla Opola budowa 5 i  6 bloku

w  Elektrowni  Opole,  myślę  że  marginalne.  Główne  znaczenie  ma  dla  Wrocławia,  bo  on  jest

zagrożony prądem energetycznym. Opole ma się dobrze.  Uważam, że jeśli OODR ma OZE w skali

województwa to nie może być tak, że nie widzicie w ogóle obszaru odzysku energii  z odpadów

komunalnych w myśl programu gospodarki odpadami. Jest kilka tych regionalnych centrów, dlatego

sugeruję, aby Pan Marszałek polecił objęciem, czy jest to efektywne i na przyzwoitym poziomie. 

Innowacja  to nowa wiedza,  nowe spostrzeżenie,  moja  uwaga jest  taka,  iż  to słowo jest

nadużywane. Trzeba zweryfikować, że nie wszystko co jest innowacyjne jest dobre, ale też to co jest

nieinnowacyjne jest złe. 

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – Pamiętając poprzednie negocjacje z RPO, dzięki Elektrowni Opole

w  zasadzie  udało  nam  się  załatwić  nasze  zobowiązania  jeśli  chodzi  o  energie  odnawialną.

Pojawienie się przedsiębiorcy, który zająłby się nieużytkami rolnymi, uporządkowałoby to bardzo

duże  powierzchnie  nieużytków  rolnych.  Jest  jeszcze  ten  aspekt  ekologiczny,  który  jest  istotny.

Zastanawia mnie, dlaczego w Polsce nie udaje się jeszcze robić tych palet z odpadów z produkcji

leśnej. Jest to marginalne.

DARIUSZ  SITKO  Zastępca  Dyrektora  Opolskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego   -  W  2012  r.

weszło  Rozporządzenie  Ministra  Ochrony  Środowiska,  zakazał  zużywania  wysokogatunkowego

drzewa  z  lasu.  Dlatego  ten  obszar  możliwości  pozyskiwania  biomasy  z  lasu  został  wzniesiony

i to jest skutek. Jest prawne ograniczenie wykorzystywania wysokogatunkowego drzewa .

ELŻBIETA  KUREK  Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej,  Gospodarki  i  Turystyki –

Ja chciałabym wrócić jeszcze do sieci gazowej, bo rzeczywiście sytuacja nie jest ciekawa głównie na

obszarach wiejskich. Jak wygląda to w planach?
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REMIGIUSZ WIDERA Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Odniosę się

jeszcze do wypowiedzi Pana Ryszarda Zembaczyńskiego. Wrocław ma faktycznie większe problemy

z  pozyskaniem  energii  niż  województwo  opolskie,  ale  Elektrownia  rozbudowywana  jest  tutaj

i wokół niej jest też wiele firm, które korzystają z tej budowy i są tam już ulokowane albo będą,

dlatego nie możemy powiedzieć, że ta rozbudowa nie ma żadnego znaczenia.                       

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – Intencją Pana Zembaczyńskiego było jak warto wykorzystywać ten

argument. Mamy pełną świadomość, że jest to koło napędowe dla rozwoju gospodarki regionalnej.

JACEK KICHMAN Główny Specjalista w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki – jeśli chodzi

o  temat odnośnie gazu to na terenie województwa mamy dwóch inwestorów energetycznych na

przesyle i dystrybucji. Jeśli chodzi o przesył to mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć gazowniczą jest

to Zarząd Gaz System. Problem jest trochę  na dystrybucji, która jest po stronie zarządu spółki

gazownictwa oddział Zabrze zakład Opole. W zeszłym tygodniu były spotkania za mieszkańcami, na

pytanie, kto chce się przyłączyć do sieci gazowej i wykorzystywać go na cele ogrzewania, nikt się nie

zgłosił.  Na pomoc samorządom weszła ustawa antysmogowa, ale samorządy nie będą zmuszały

w swojej planistyce zamiejscowej do likwidacji kotłów.

REMIGIUSZ WIDERA Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i  Gospodarki  –  gaz jest

jednym  z  najbardziej  ekologicznym  źródłem  energii  i  powinien  być  wykorzystywany  w  jak

najszerszym  zakresie.  Przy  omawianiu  tego  materiału  przez  Zarząd  Województwa  zauważono,

że żaden deweloper nie podłącza swoich budynków wielorodzinnych do sieci gazowej. 

JÓZEF  KOTYŚ  członek  komisji  –  Cena  i  akcyza,  dopiero  wtedy  będzie  można  mówić

o zainteresowaniu mieszkańców i  dopóki te sprawy nie będą wyregulowane pomiędzy nośnikami

ciepła to mieszkańcy będą uciekali.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji  –  Opolska wieś jest zapóźniona w gazyfikacji  totalnie

w  stosunku   do  regionów   Polski  południowej.  Proponuję  zapisać   wniosek  do  Zarządu

Województwa,  aby przedstawił  jakąś  koncepcję.  Myślę  ,  że to  jest  ten  czas  na zaprzyjaźnienie

się z gazem.

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

że jest to dobry pomysł na sformułowanie takiego wniosku.

GRZEGORZ SAWICKI Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji – Poczekajmy na tą ustawę

antysmogową.

REMIGIUSZ WIDERA Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – wydaje mi

się,  że  trzeba  zobaczyć  w  jaki  sposób  pójdzie  polityka  poszczególnych  gmin  związana

7



z ograniczeniem wszystkich szkodliwych gazów.

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

że nie powinniśmy czekać. Kto jest za sformułowaniem wniosku?

GRZEGORZ SAWICKI Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji – Chciałbym poinformować

komisję, iż będziemy finalizować objęcie udziałów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Sprzedajemy  uzyskane  z  gminy  Skarbimierz  ostatecznie  70  ha  terenów  inwestycyjnych

do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za uzyskane pieniądze kupujemy udziały w gminie

Wałbrzych  i  będziemy  po  Skarbie  Państwa  drugim  udziałowcem  w  tej  strefie.  Daje  nam

to  możliwość  członka  Rady  Nadzorczej  i  Członka  Zarządu  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy

Ekonomicznej, wchodzimy w miejsce Wałbrzycha i  daje nam to duże szanse na rozwój terenów

inwestycyjnych w naszym województwie  

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

proszę członków komisji o głosowanie nad przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Pana Ryszarda

Zembaczyńskiego.

GŁOSOWANIE
„ZA" – 4   „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 1

WNIOSEK KOMISJI 
Komisja  zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Zarządu  Województwa  Opolskiego,  iż  w  związku

z ewidentnym opóźnieniem w gazyfikacji terenów wiejskich naszego województwa Komisja

wnioskuje  o  przedstawienie  planu  promocji  gazyfikacji  na  tych  obszarach  (efekty

ekologiczne,  ekonomiczne  i  użytkowe,  doświadczenia  województw  Polski  południowej

w tym zakresie, partnerstwo, pomoc w realizacji gminnych programów gazyfikacji).

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację *

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

Ad.3
Informacja pt. Zlecanie działań aktywizacyjnych w I półroczu 2015 roku.

RENATA CYGAN Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu –  W dniu 27 maja

2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która

nałożyła  na  dyrektora  wojewódzkiego  urzędu  pracy,  działającego  z  upoważnienia  marszałka
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województwa,  nowe  zadania.  Dotyczy  ono  zlecenia  usług  świadczenia  działań  aktywizacyjnych

podmiotom niepublicznym,  które  mają  zostać aktywnie  włączone  w proces  przywracania  osób

bezrobotnych na rynek pracy. Inicjatywa dotycząca zlecania działań aktywizacyjnych pozostawiona

została  marszałkowi  województwa.  Marszałek  Województwa  przekazuje  do  powiatów  urzędów

pracy i ustala w porozumieniu z nimi zakres i warunki zlecania. Zlecaną metodą współpracy jest

partnerstwo, w którym władze województwa współdziałać będą z powiatami i  wyłonią agencją

zatrudnienia, której zadaniem będzie aktywizacja bezrobotnych.

Wybór  realizatora  został  wyłoniony  zgodnie   z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznego.

Realizatorem został Instytut Badawczo – Szkoleniowy sp. z o.o. z Olsztyna. Zgłosiły się trzy firmy

jedna była z Opola, ale odpadła we wstępnej selekcji ponieważ przedstawiła ofertę wyższą cenowo,

niż  my  zaplanowaliśmy.  Z  ministerstwa  otrzymaliśmy  na  ten  cel  6  806  100  zł  na  dwa  lata.

Aktywizacja polega na tym, że ok 200 osób z danego powiatu zostało przekazanych do realizatora.

Mieliśmy  trzy  takie  powiaty,  (to  również  były  wytyczne  ministerstwa,  że  mają  być  trzy  cztery

powiaty i nie więcej jak 200 osób z danego powiatu) Głubczyce, Brzeg i Namysłów. Kryteria na

podstawie  których  wybieraliśmy  te  powiaty  były  uzgodnione  z  ministerstwem  oraz  przede

wszystkim liczba długotrwale bezrobotnych  to było takie główne kryterium. Po wyborze tych 200

osób  z  każdego  powiatu  nastąpiło  kierowanie  przez  powiatowe  urzędy  pracy  tych  osób

do realizatora  czyli  do  Instytutu Badawczo – Szkoleniowego sp.  z  o.o.  z  Olsztyna.  Maksymalna

wysokość wynagrodzenia brutto należna realizatorowi za jednego bezrobotnego wynosi 11 343,42

zł stanowiąca trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy

o  świadczenie  działań  aktywizacyjnych.  Wynagrodzenie  będzie  wypłacane  maksymalnie

w  4  częściach:  20%  wynagrodzenia  brutto  za  diagnozę  sytuacji  zawodowej  bezrobotnego

i  zaprojektowanie  działań  aktywizacyjnych  mających  na  celu  podjęcie  przez  bezrobotnego

odpowiedniej  pracy  lub  działalności  gospodarczej,  20%  za  doprowadzenie  bezrobotnego  do

podjęcia  odpowiedniej  pracy  lub  działalności  gospodarczej  trwającej  przez  okres  co  najmniej

14 dni,  30% za  utrzymanie  przez bezrobotnego odpowiedniej  pracy podjętej  w wyniku działań

realizatora, przez okres min. 90 dni i 30% za utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy

podjętej w  wyniku działań realizatora, przez okres min. 180 dni. Jeśli po tych dwóch latach nie

wypracują tych wskaźników to będą musieli oddać pieniądze. 

Realizator  miał  dwa  miesiące  na  otworzenie  biur,  na  obsługę  bezrobotnych  w  każdym

wyłonionym powiecie i zatrudnić 5 osób mających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie na

dany lokal. Na dzień dzisiejszy podjęć pracy w tych trzech powiatach jest 55, może to nie jest dużo,
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ale pracuję już wiele lat z bezrobotnymi i wiem jak trudne są te osoby a  szczególnie ci którzy są

oddaleni  od  rynku  racy  kilka  lat.  Z  dodatkowych  pieniędzy  z  ministerstwa  ogłaszamy  kolejny

przetarg na dwa kolejne powiaty to jest Prudnik i Nysę. Na ten przetarg dostaliśmy prawie 8 mln zł

bo jest większa liczba bezrobotnych z powiatu nyskiego jest 352 z Prudnika 300. 

Pozytywnie oceniam ten program, wychodzę z założenia, że jeśli pomoże się kilku  osoba

w ten sposób to warto podjąć takie działania. Dziękuję. 

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – Bardzo pozytywny program „wyciągniętej ręki”. 

RYSZARD  ZEMBACZYŃSKI  członek  komisji  –  Bardzo  mi  się  podoba,  że  Nysa  i  Prudnik  będą

uczestniczyły w tych kolejnych konkursach.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informacje *

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

Ad.4
Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WO na lata 2007-2013 (za I półrocze 2015 r.) przekazane
w miesiącu wrześniu 2015 roku do MIiR.

JACEK  PARTYKA  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Koordynacji  Programów  Operacyjnych

w formie  prezentacji  multimedialnej  przedstawił  postęp finansowy RPO WO 2007-2013 w tym

nabory wniosków, wyniki finansowe RPO WO 2007-2013, województwo opolskie na tle kraju oraz

postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013.

Nabór  wniosków  od uruchomienia  programu:  98  naborów –  506,56 mln  Euro tj.  100%

środków  przeznaczonych  na  nabory  w  ramach  Programu.  W  okresie  sprawozdawczym  nie

przeprowadzono naborów wniosków w ramach Programu. Przedstawiono:

-  poziom wykorzystania  alokacji  EFRR  w  podziale  na  osie  priorytetowe  oraz  zakontraktowanie

środków  z  EFRR  w  podziale  na  obszary  wsparcia  m.in.:  Transport  liczba  umów  126  wartość

dofinansowania  586,64  mln  PLN,  Przedsiębiorczość  liczba  umów  407  wartość  dofinansowania

264,79 mln PLN, Innowacje B+R umów 239, wartość dofinansowania 247,65.

- strukturę sektora MSP w udzielonych pożyczkach/poręczeniach,

Województwo  Opolskie  w  tle  kraju  –  Pierwsze miejsce  w kraju:  Przedstawiono  poziom

wydatków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Województwo Opolskie 97%.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informacje *
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GŁOSOWANIE
„ZA” – 5   „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad.5
Sprawy różne

W  sprawach  różnych  Przewodnicząca  Komisji  poinformowała  członków  komisji,

iż   przesłano pocztą  elektroniczną w dniu  w dniu  15  października  br.  wraz  z  zaproszeniem na

posiedzenie komisji:

-pismo  w  sprawie  przesunięcia   na  miesiąc  listopad  Informacji  pt.  „Organizacja  transportu

zbiorowego  w  Województwie  Opolskim.  Transport  zrównoważony  –  problemy  komunikacyjne,

prowadzone działania i planowane inwestycje”.

- pismo Burmistrza Brzegu przekazujące uchwałę Rady Miejskiej Brzegu w sprawie wpisania zadań

pn. „Budowa obwodnicy Brzegu z przeprawą mostową przez Odrę oraz Budowa obwodnicy Oławy”

do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

-  w dniu  21  października  br.  przesłano uchwałę  Sejmiku  Województwa Zachodniopomorskiego

w  sprawie  stanowiska,  dotyczącego  poparcia  apelu  Sejmiku  Woj.  Dolnośląskiego  do  Rady

Ministrów  RP  w  sprawie  opracowania  dokumentu  planistycznego,  dotyczącego  możliwości

wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej.

* do wiadomości Komisji przekazano:

- informację o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31.08. oraz na dzień 30.09.2015 r.  

Kolejne posiedzenie Komisji zgodnie z planem pracy odbędzie się w Regionalnym Centrum

Rozwoju Edukacji w Opolu.

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

*Po zakończeniu obrad Zastępca Dyrektora OODR Pan Dariusz Sitko zaprosił członków Komisji do
zwiedzania Regionalnego Centrum Ekoenergetyki.

Zakończenie – godz. 1700

         Przewodnicząca Komisji Polityki                                      
       Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
                                                                                                         
                          Elżbieta Kurek

Protokołowała

Katarzyna Kula
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