
PROTOKÓŁ

Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyk i

z posiedzenia XIV/16 w dniu 21 stycznia 2016 roku

Posiedzenie  odbyło  się  w  siedzibie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego
w Opolu w sali konferencyjnej nr 5.
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. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2016 rok.

2. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLVII/533/2014
Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia  28  października  2014  roku  w  sprawie
przyjęcia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych
województwa opolskiego.

3. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  V/38/207  Sejmiku
Województwa  Opolskiego  z  dnia  27  lutego  2007  roku  w  sprawie  utworzenia
wojewódzkiej  samorządowej  jednostki  organizacyjnej  –  jednostki  budżetowej  pod
nazwą „opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki” oraz nadania statutu.

4. Tworzenie  klastrów  tematycznych  jako  metoda  wzmacniania  sektora  MŚP  na
Opolszczyźnie  –  dokonania  i  perspektywy.  (Opolska  Izba  Gospodarcza,  Izba
Gospodarcza Śląsk, Izba Rzemieślnicza, OROT).

5. Sprawy różne.

Przewodnicz ąca Komisji El żbieta Kurek  przywitała członków komisji oraz zaproszonych

gości.  Przewodnicząca stwierdziła quorum i odczytała porządek obrad oraz poinformowała

o konieczności wprowadzenia do porządku obrad (pkt 3 i pkt 4) dwóch projektów uchwał

celem zaopiniowania:

* projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XLVII/525/2014  Sejmiku  Województwa

Opolskiego  z  dnia  28  października  2014r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy

Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2020.

*  projekt  uchwały w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XI/121/2015  Sejmiku  Województwa

Opolskiego  z  dnia  24  listopada  2015  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy

Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016.

Porządek obrad posiedzenia został przyjęty. 

Głosowanie
„Za” - 3     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 1
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Ad. 1.   

Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji  odczytała projekt planu pracy Komisji na 2016 rok zawierający

propozycje tematów zgłoszonych przez Zarząd Województwa oraz członków komisji.

Członkowie  komisji  dyskutowali  nt.  przygotowania  na  posiedzenie  w  miesiącu  marcu

Informacji pt. „Koncepcja poszerzenia granic Miasta Opola. Wpływ na rozwój regionalny”. 

*Członkowie komisji przyjęli plan pracy Komisji na 2016 rok*

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

Ad. 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uch wały nr XLVII/533/2014 Sejmiku
Województwa  Opolskiego  z  dnia  28  pa ździernika  2014  roku  w  sprawie  przyj ęcia
kryteriów  podziału  środków  Funduszu  Pracy  dla  samorz ądów  powiatowych
województwa opolskiego.

RENATA CYGAN Zast ępca Dyrektora Wojewódzkiego Urz ędu Pracy w Opolu – Zmiana

załącznika  do  uchwały  Nr  XLVII/533/2014  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia

28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy

dla samorządów powiatowych województwa opolskiego, dotyczy opisu założeń do kryteriów

podziału środków Funduszu Pracy. Opis pkt 3 wynika z dokumentów regulujących realizację

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz Programu

Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020  i  zawartych  w  nich  wytycznych  do

realizacji projektów współfinansowanych w EFS. Kolejna zmiana w załączniku do uchwały

polega  na  zmianie  opisu  wskaźnika  W3p  (wskaźnik  udziału  środków  Funduszu  Pracy

przeznaczony  w  powiecie  na  realizację  projektów  współfinansowanych  z  EFS).

Zaproponowana  zmiana  wiąże  się  z  zakończeniem  w  2015  roku  realizacji  Programu

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  W  miejsce  PO  KL  wdrażane  są  dwa  inne  programy

współfinansowane z EFS, które mają  na celu aktywizację  zawodową  osób bezrobotnych:

Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja  Rozwój  i  Regionalny  Program  Operacyjny

Województwa Opolskiego. 

*Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały*

Głosowanie
„Za” - 4     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0
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Ad.3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uch wały Nr XLVII/525/2014 Sejmiku

Województwa Opolskiego z dnia 28 pa ździernika 2014r. w sprawie przyj ęcia Programu

Współpracy  Samorz ądu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarz ądowymi

oraz Podmiotami Prowadz ącymi Działalno ść Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2020.

Ad. 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uch wały Nr XI/121/2015 Sejmiku

Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyj ęcia Programu

Współpracy  Samorz ądu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarz ądowymi

oraz Podmiotami Prowadz ącymi Działalno ść Pożytku Publicznego na rok 2016.

MILENA ENGLOT – BRZOZOWSKA wz. Pełnomocnika ds. Org anizacji Pozarz ądowych

– Omówiła dwa projekty uchwał, których celem jest dostosowanie przepisów Uchwał Sejmiku

Województwa  Opolskiego  do  przepisów  zmienionej  ustawy  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, która wprowadziła kolejne zmiany

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2014 r., poz.1118

z późn. zm.), m.in. w rozdziale X ust. 3 zgodnie ze zmienioną ustawą wydłużono okres na

przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu za rok poprzedni z 30 kwietnia na 31 maja

każdego roku.  Niezbędne było  dostosowanie  zapisów Programu również  ze  względu na

wdrożenie  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Opolskiego  aplikacji  internetowej

Generator eNGO. 

*Członkowie komisji  pozytywnie zaopiniowali  projekt  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały
Nr  XLVII/525/2014  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia  28  października  2014r.
w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego
z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność  Pożytku
Publicznego na lata 2015 – 2020.*

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

*Członkowie komisji  pozytywnie zaopiniowali  projekt  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/121/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność  Pożytku Publicznego na rok
2016.*

Głosowanie
„Za” - 4     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0
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Ad.5
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uch wały  nr  V/38/207  Sejmiku
Województwa  Opolskiego  z  dnia  27  lutego  2007  roku  w  sprawie  utworzenia
wojewódzkiej  samorz ądowej  jednostki  organizacyjnej  –  jednostki  bud żetowej  pod
nazwą „opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki” oraz nadania  statutu.

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

–  Mając  na  względzie  konieczność  stałego  podnoszenia  standardów  obsługi  klientów

Centrum,  a  także  potrzebę  efektywnego  i  ekonomicznego  funkcjonowania  jednostki,

od stycznia 2016 roku OCRG wynajęło budynek położony przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu,

z  przeznaczeniem  na  nową  siedzibę.  Tym  samym  koniecznym  stało  się  wprowadzenie

odpowiedniej zmiany do statutu i zapisanie aktualnego adresu siedziby OCRG. Realizacja

zadań  wynikających  z  pełnienia  przez  Centrum  roli  Instytucji  Pośredniczącej  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Opolskiego na lata  2014-2020,  jak

również kontynuacja pełnienia przez Centrum roli Zarządzającego wdrożeniem Regionalnej

Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, powoduje konieczność

aktualizacji zapisów § 3 pkt. 2 § 3 i pkt 3 statutu, odpowiednio do zakresu zadań i okresu

(2014-2020) na jaki zadania te zostały powierzone Centrum.

* Wniosek:
Komisja  zwraca  się  do  Zarządu  Województwa  z  wnioskiem  o  rozeznanie  możliwości
umieszczenia  na  budynku  nowej  siedziby  OCRG  ekranu  LED-owego  wyposażonego
w informacje dot. gospodarki województwa opolskiego i jej promocji.

*Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały*

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

Ad. 6
Tworzenie  klastrów  tematycznych  jako  metoda  wzmacni ania  sektora  M ŚP  na
Opolszczy źnie  –  dokonania  i  perspektywy.  (Opolska  Izba  Gospod arcza,  Izba
Gospodarcza Śląsk, Izba Rzemie ślnicza, OROT).

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

–  Dokument identyfikuje klastry – każdy klaster ujęty w tabelę informacyjną odnosi się do

poprzedniej perspektywy finansowej. Każdy klaster spotyka się z problemem finansowania.

Z 10 klastrów 3,4 mają  szanse działania bo mają  środki z własnej  działalności.  Podczas

wyjazdów studyjnych podpatrywaliśmy – za granicą klastry zlokalizowane są w obszarach

gospodarczych. Aby klaster mógł samodzielnie działać musi mieć ok 50 członków płacących

składki  i  on  ma  szanse  trwać.  W  tej  chwili  w  województwie  opolskim  lista  inicjatyw
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klastrowych o bardzo zróżnicowanych pod względem zdolności instytucjonalnej, potencjału

kadrowego i finansowego czy stopnia rzeczywistej aktywności, przedstawia się następująco:

- Klaster „Around the Food”,

- Klaster „Dobroteka”,

- Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER,

- Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”,

- Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego e-KOLOT „Kraina Miodu i Mleka”,

- Klaster OPINFO,

- Klaster „Opolska Strefa Zawodowców”,

- Park Przemysłowy Metalchem,

- Klaster Silesia Automotive – Opolskie,

- „Śląski Klaster Drzewny”

JÓZEF KOTYŚ  członek  komisji  –  Ta informacja  oddaje  to  co  mamy w województwie,

trudno w ostatnim czasie znaleźć postępy. Czy, ci którzy zakładali „Dobrotekę” pytali, czy jest

możliwe wsparcie z RPO WO? Czy teraz są możliwości wsparcia, są problemy finansowe dla

utrzymania  się.  Rozczarowany  jestem  OROT-em  jest  to  instytucja  stworzona  przez

Województwo Opolskie ona w założeniu miała promować turystykę, a nie tylko jeździć na

Targi.  Należy  wypracować  mechanizmy,  aby  OROT  coś  więcej  tworzył,  ewentualnie

szkolenie dla grup. Rozszerzenie tematyki z klastrów tematycznych na klastry terytorialne.

Elżbieta Kurek Przewodnicz ąca Komisji – Bardzo liczyłam, że klastry mocno wesprą MŚP

z przykrością  słucham, że tylko 4  klastry  mają  szanse przetrwania.  Komisja  Współpracy

z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa Opolskiego miała spotkanie z OROT-

em  dziwnie  ta  instytucja  działa,  w  innych  województwach  inaczej  to  funkcjonuje.  Jest

rozpoznanie potrzeb u nas w Opolskiej  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  jest  pewna

niemoc, nie ma szerokiej gamy propozycji dla turystów. 

DARIUSZ  MAZURCZAK  Zast ępca  Dyrektora  Opolskiego  Centrum  Rozwoju

Gospodarki-  Większość  klastrów  w  Niemczech  i  w  Austrii  działają  w  formie  spółek

kapitałowych, dostają wsparcie z uczelni. Nasze działają w formie stowarzyszeń i to jest ich

słabość. My jako OCRG możemy podjąć współpracę z OROT-em, ale bardziej Departament

Kultury, Sportu i Turystyki z nimi współpracuje. Szkolenia organizowane są we wszystkich

inkubatorach nt. tworzenia i działania klastrów.

JÓZEF  KOTYŚ  członek  komisji  –  Nieformalny  klaster  turystyczny  funkcjonuje

na rzece w Kolonowskim oni współpracują i to działa, my po to stworzyliśmy OROT. Może

zainteresować tym Zarząd Województwa, aby się przyjrzał i skierować wniosek. 

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

– Lokalizacja OROT-u jest niefortunna, tam nie chodzą turyści.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji –  Dobrze, że o tym rozmawiamy w sprawie

klastrów nie mamy żadnych doświadczeń. Zamknąć raportem wiedzę zdobytą z zagranicy

w  temacie  klastrów.  Regionalna  Strategia  Innowacji  powinna  uwzględnić  klastry.
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Jeśli  doświadczenie  z  zagranicy  jest  takie,  że  są  to  spółki  kapitałowe  a  u  nas

stowarzyszenia, to stworzyć jedną spółkę kapitałową i niech działa. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji – Nigdzie to nie działa w ten sposób, że tylko

przeszkolimy, muszą być też pieniądze.

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

– konferencje nie poprawą działań klastrów. Bardziej należy działać niż ogłaszać. Odbyło się

już dużo spotkań w tym temacie.

RYSZARD  ZEMBACZYŃSKI  członek  komisji  –  Nie  zrobimy  nic  na  siłę,  jeśli  nie  ma

naturalnych dążeń środowisk, to my z urzędu tego nie zrobimy.

Elżbieta Kurek  Przewodnicz ąca Komisji  –  Czy na spotkanie  z  naszymi  klastrami  były

przedstawione informacje nt. działań klastrów za granicą?

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

–  Były  zorganizowane  cztery  wyjazdy  studyjne  i  uczestniczyli  w  nich  przedstawiciele

klastrów, także oni widzieli jak to powinno działać.

JÓZEF  KOTYŚ  członek  komisji  –  U  nas  nie  ma  tak  jak  w  Niemczech  partnera

zasadniczego  instytucji  do  współpracy  –  partnera  w  postaci  Izb  Gospodarczych  –  tam

system składki jest obowiązkowy, przedsiębiorca płaci, wymaga i oczekuje.

* Wnioski:
1.  Sporządzenie  z  zagranicznych  wizyt  OCRG  raportów  zawierających  wiedzę  nt.

funkcjonowania klastrów tematycznych w Niemczech i w Austrii oraz przedstawienie innych

przykładów wzorcowego funkcjonowania klastrów w kraju i za granicą.

2. Uwzględnienie w Strategii Rozwoju Innowacji Województwa Opolskiego tematyki klastrów.

3.  Rozważenie  możliwości  utworzenia,  tytułem  próby,   jednego  klastra  tematycznego

w formie spółki  kapitałowej  (w oparciu o doświadczenia zagraniczne) biorąc pod uwagę,

że działalność w formie stowarzyszenia nie przynosi spodziewanych efektów.

4. Rozważenie możliwości utworzenia – na bazie OROT- u klastra turystycznego, w celu

większej profesjonalizacji działania tej instytucji.

*Członkowie komisji przyjęli informację*

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

Ad. 5 
Sprawy ró żne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała członków komisji, iż wpłynęła odpowiedź na wniosek

Komisji z posiedzenia 11/15 w dniu 22 października 2015 r. w sprawie przedstawienia planu

promocji gazyfikacji terenów wiejskich regionu opolskiego.
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* Wniosek do Przewodnicz ącego Sejmiku Województwa Opolskiego:

Komisja zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji Sejmiku 

Województwa Opolskiego w I połowie 2016 roku tematyki ochrony środowiska                       

w województwie opolskim, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem ochrony powietrza,

w aspekcie gazyfikacji, ograniczenia niskich emisji.

Komisja  proponuje,  aby  prace nad przygotowaniem zakresu tematycznego,  niezbędnych

materiałów,   sposobu  zrealizowania  tematu  i  przedstawienia  go  na  sesji  Sejmiku  podąć

wspólnie z Komisją Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, gdzie Komisja Rolnictwa byłaby

Komisją wiodącą.

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

Zakończenie o godz. 1730

                                                                                                   Przewodnicz ąca Komisji Polityki Regionalnej, 
                                                                                                                      Gospodarki i Turystyki

                                                                                                                            Elżbieta Kurek

Protokołowała:
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