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PROTOKÓŁ 

Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyk i 

z posiedzenia XIII/15 w dniu 17 grudnia 2015 roku  

 

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego                 
w Opolu w sali konferencyjnej nr 6. 
Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz uchwała z posiedzenia               
w załączeniu.  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1500. 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Elżbieta Kurek 
 
Porządek obrad:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie integralności terytorialno – administracyjnej Województwa 
Opolskiego. 

 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 

Opolskiego do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie opracowania 
dokumentu planistycznego dotyczącego możliwości wykorzystania potencjału 
transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej od granicy z Republiką Czeską do ujścia 
do Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem IV klasy żeglowności. 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku 

Województwa Opolskiego (omówienie tematów do planu pracy komisji na 2016 rok) 
 

4. Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2015 r.  

 
5. Sprawy różne. 

 

Przewodnicz ąca Komisji El żbieta Kurek przywitała członków komisji oraz zaproszonych 

gości. Przewodnicząca stwierdziła quorum i odczytała porządek obrad. 

 Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Ze względów 

organizacyjnych zmieniono kolejność tematów z porządku obrad. 

 

Ad. 1.   

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Rezolucji Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie integralno ści terytorialno – administracyjnej Województwa 
Opolskiego.  
 
DAMIAN CEDRO Dyrektor Biura Sejmiku – Projekt powstał w wyniku pracy Radnych. 

Ustalono treść, która przewiduje przestawienie naszego stanowiska w temacie 

przekazywanych przede wszystkim medialnie informacji, dotyczących utworzenia                        

w najbliższym czasie województwa częstochowskiego. Zasadność tej uchwały może wynikać  

z tego, że uzasadnienie to powołanie województwa częstochowskiego, które pojawia się                 

w listach, w interpelacjach, czy też w uchwale jest takie samo jak uzasadnienie do zmiany 

formy  administracyjnej w 1975 roku, kiedy powołano województwo częstochowskie                       

z powiatem oleskim w swoich granicach, czyli powiatem, który aktualnie od 1998 roku jest                 
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w granicach województwa opolskiego. W związku z tym postanowiono, że my jako 

województwo opolskie czyli Sejmik Województwa Opolskiego jako organ uchwałodawczy                 

i kontrolny powinien jednoznacznie wyprzedzająco zająć swoje stanowisko. Wskazać jaki jest 

nasz stosunek do tej sprawy i uprzedzająco wskazać, że nie dopuścimy do tego, aby 

województwo opolskie mogłoby być ewentualnie w planach powołania województwa 

częstochowskiego i pozbawione swojej integralnej części wskazując w samej treści uchwały 

na istotne elementy związane z polityką regionalną, umacnianie się więzi społecznych, 

kulturalnych, zaufania do administracji publicznej. Dziękuję. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji dziękuję bardzo, wszyscy zapoznaliśmy się               

z treścią tej uchwały. Proszę,czy ktoś che zabrać głos? 

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – Uczestniczyłem w spotkaniu z samorządowcami                       

z powiatu oleskiego i podczas tego spotkania poinformowałem, że taka rezolucja jest 

przygotowywana i byli bardzo usatysfakcjonowani. Samorządowcy zwracają uwagę na wiele 

praktycznych problemów, które przy tego typu reformie powstają, to są kwestie dokumentów 

geodezyjnych itd. Stanowisko jest jednoznaczne, nie wyobrażają sobie zmiany województwa 

na częstochowskie. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji – czy my jesteśmy w stanie coś zrobić, aby 

numeracja telefoniczna tam się w końcu zmieniła? 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – wiele było prób i starań w tym zakresie, ale 
bez efektu. 
 

*Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały* 
 

Głosowanie 
„Za” - 5     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0 

 
Ad. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia „Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polsk iej w sprawie opracowania 
dokumentu planistycznego dotycz ącego mo żliwo ści wykorzystania potencjału 
transportowego Odrza ńskiej Drogi Wodnej od granicy z Republik ą Czeską do uj ścia 
do Morza Bałtyckiego z uwzgl ędnieniem IV klasy żeglowno ści.  
 
REMIGIUSZ WIDERA Zast ępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospoda rki – 

Rzeka Odra jest jedyną rzeką w naszym kraju, która może być wykorzystywana do 

szerokiego transportu różnego rodzaju towarów nie tylko sypkich. O konieczności 

podniesienia parametrów technicznych Odry wskazują nasze dokumenty strategiczne 

(Strategia Województwa Opolskiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa  

Opolskiego), ale także Strategia Polski Zachodniej, gdzie jednoznacznie wskazane jest, że 

do końca 2020 roku Odra powinna mieć na całym swoim przebiegu III klasę żeglowności                

a do końca 2030 roku IV klasę żeglowności. Do uzyskania IV klasy żeglowności potrzebny 

jest kompleksowy dokument planistyczny obejmujący cały odcinek Odry dotyczący 

wszystkich aspektów związanych z Odrzańską Drogą Wodną. Aktualnie są prowadzone 

inwestycje na poszczególnych elementach Odrzańskiej Drogi Wodnej, na kanale gliwickim 
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natomiast są to inwestycje punktowe, które de facto przywracają do istniejącego poziomu 

technicznego urządzenia infrastruktury wodnej, natomiast bez podwyższenia tej klasy 

żeglowności, bez przyjęcia założeń, że w przyszłości będziemy przygotowywać się do                    

IV klasy żeglowności nie będzie można uzyskać żadnych środków zewnętrznych na to 

zadanie. To jest właściwy moment, aby pokazać, że ten temat jest bliski województwu 

opolskiemu, szczególnie, że powstało nowe Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, które ma się zajmować tym tematem, także przyjęcie tej uchwały jest jak 

najbardziej zasadne. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji – To jest bardzo ważna sprawa i musimy ten 

Apel przyjąć. Czy są uwagi ze strony Radnych? 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – Ta sprawa strategiczna i zawsze była na 

czołówce. Boję się, abyśmy nie weszli w kolejne opracowania a opracowań dla Odry 

zrobionych jest już tysiące, ale nic nie realizują, albo z gigantycznym opóźnieniem.                    

Ja uważam, aby ten temat wpisać w plan pracy naszej komisji i go realizować.  

 
*Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały* 

 
Głosowanie 

„Za” - 5     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0  
 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu re gionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze  2015 r.  
 
JACEK PARTYKA Zast ępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 

Operacyjnych – w formie prezentacji multimedialnej przestawił trzy podstawowe 

komponenty: Komponent centralny – wsparcie systemu i struktury 3,4 mld EUR, Komponent 

regionalny – wsparcie skierowane do osób i grup społecznych 7,9 mld  EUR, Priorytet X – 

Pomoc techniczna 451,7 mln EUR. 

Alokacja przeznaczona na finansowanie komponentu regionalnego PO KL województwa 

opolskiego w podziale na Priorytety: 

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 89,6 mln EUR, 

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej 36,4 mln EUR, 

- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 54,8 mln EUR, 

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 58,4 mln EUR. 

Poziom środków zakontraktowanych od początku okresu programowania 246,7 mln EUR. 

Limit środków pozostałych do zakontraktowania do końca okresu programowania 1,4 mln 

EUR.  

Wykorzystanie środków na finansowanie PO KL wg stanu na 30 września 2015 r.                         

na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność: Poziom środków zakontraktowanych                    

od początku okresu programowania - 246,7 mln EUR, Wartość wydatków w zatwierdzonych 
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wnioskach o płatność – 231,5 mln EUR. Łączna pula wydatków pozostałych                              

do zatwierdzenie we wnioskach o płatność do 30 maca 2016 r. 15,2 mln EUR (6,35% 

środków). 

Udział wartości podpisanych umów w stosunku do alokacji przeznaczonej na lata 2007-2013: 

Priorytet VI – 112,25%, Priorytet VII – 97,96%, Priorytet VIII – 96,83%, Priorytet IX – 98,37%. 

Zaangażowanie powiatów województwa opolskiego w ramach komponentu regionalnego PO 

KL od początku okresu programowania: Opole – wartość podpisanych umów 483,3, mln 

PLN, Spoza województwa – wartość podpisanych umów 160,8 mln PLN, Nyski  – wartość 

podpisanych umów 81,9 mln PLN, Brzeski – wartość podpisanych umów 63,5 mln PLN, 

Kędzierzyńsko – Kozielski – wartość podpisanych umów 47 mln PLN, Kluczborski – wartość 

podpisanych umów 46,2 mln PLN.  

 Umowy podpisane w podziale na typy Beneficjentów wg stanu na dzień 30 września              

2015 r.: Jednostki Samorządu Terytorialnego – 949 umów, Przedsiębiorcy – 417 umów, 

Organizacje pozarządowe – 261 umów, Uczelnie wyższe – 84 umowy, Pozostali Beneficjenci 

m.in. spółdzielnie socjalne, izby rzemieślnicze – 83 umowy. 

Zamykanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ostateczny okres realizacji 

projektów realizowanych w ramach PO KL, ostateczny termin kwalifikowalności wydatków, 

ostateczny termin opłacenia zobowiązań finansowych wynikających z umów / aneksów to               

31 grudnia 2015 r. IP2 (WUP) – Działania Priorytetów VI – IX PO KL w terminie do 30 marca 

2016 r. (90dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Działań). IP PO KL w terminie do     

19 maja 2016 r. (140 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Priorytetu). Karta 

zamknięcia osi Priorytetowej jedna dla wszystkich wdrażanych osi Priorytetowych                    

(VI-X) wraz ze sprawozdaniem końcowym.  

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – Były realizowane dwukrotnie projekty „gmina atrakcyjna 

dla inwestora”, później jako projekt systemowy był również realizowany przez OCRG, który 

miał podobne założenia, dokładnie nie pamiętam nazwy tego projektu, ale chodziło w nim              

o podnoszenie kwalifikacji między innymi samorządowców i różnych środowisk do 

pozyskiwania inwestorów. Na pewno Pan Dyrektor takich szczegółów nie pamięta, dlatego 

złożę to w formie interpelacji bo interesowałoby mnie, jakie zostały osiągnięte efekty, ile tych 

edycji się obyło i z jakimi korzyściami. 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – Nie mając liderów w dziedzinie kultury 

regionalnej tylko w dziedzinie biznesu czy pokrewnych działaniach nie możemy poruszyć 

środowiska z obszarów wiejskich  i włączyć ich do projektu, bo nie ma on po prostu z nami 

kontaktu. Powinniśmy się zastanowić nad tym bo warto to udoskonalić. 

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – Mam propozycję, aby ten aspekt o którym wspomniał 

Pan Radny Zembaczyński ująć w informacji nt. klastrów tematycznych, która będzie 

przygotowywana na nasze posiedzenie komisji , jak to wygląda na obszarach wiejskich, aby 

rozwinąć tą przedsiębiorczość wiejską.  

ELŻBIETA KUREK  Przewodnicz ąca Komisji – Wymaga to wszystko analizy bo jest 
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potencjał, ale nie ma odbioru 

 
*Członkowie komisji przyjęli sprawozdanie* 

 
Głosowanie 

„Za” - 5     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0  
 
Ad. 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku 
Województwa Opolskiego.  
 
 

*Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały* 
 

Głosowanie 
„Za” - 4     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 1  

 
 
 Komisja po zaopiniowaniu planu pracy Sejmiku na 2016 rok omówiła propozycje tematów 

zgłoszonych przez Zarząd Województwa (departamenty UMWO) do planu pracy komisji na 

2016 rok. Członkowie Komisji zgłosili również swoje propozycje tematów do planu pracy 

komisji na 2016 rok. Plan pracy komisji zostanie przyjęty na posiedzeniu komisji w miesiącu 

styczniu.   

 

Ad. 5  
Sprawy ró żne. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała członków komisji iż: 

− w dniu 23 listopada br. wysłano e-mailem do członków komisji odpowiedź na wnioski 
Komisji z posiedzenia w dniu 22 października odnośnie planu promocji gazyfikacji 
terenów wiejskich regionu opolskiego. 

− w dniu 16 grudnia br. wysłano do wiadomości komisji Stanowisko Sejmiku 
Województwa Lubuskiego w sprawie wykorzystania potencjału transportowego 
Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności. 

 

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

Zakończenie o godz. 1700. 

 

 
                                                                                                Przewodnicz ąca Komisji Polityki Regionalnej,  
                                                                                                                   Gospodarki i Turystyki  
 
                                                                                                                           Elżbieta Kurek  
 
 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Kula 
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