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PROTOKÓŁ 

Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyk i 

z posiedzenia XV/16 w dniu 18 lutego 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. Informacja o efektach realizacji projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne – 

wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych z działania 5.2.1 PO KL. 

2. Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Województwa Opolskiego w Moguncji             

w roku 2015. 

3. Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa  Opolskiego              

w Brukseli w roku 2015. 

4. 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 1 i pkt 2) dwóch projektów uchwał 

celem zaopiniowania: 

*Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi 

wojewódzkiej Gminie Dobrzeń Wielki. 

* Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi 

wojewódzkiej Gminie Popielów.  

 Porządek obrad posiedzenia został przyjęty.  

 

Głosowanie 
„Za” - 6     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0  

 

Ad. 1.   

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzeni a realizacji zadania w ci ągu 

drogi wojewódzkiej Gminie Dobrze ń Wielki.  

 
Ad. 2  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzeni a realizacji zadania                    w 

ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Popielów.  

 

REMIGIUSZ WIDERA Zast ępca Dyrektora Departamentu infrastruktury i Gospoda rki – 

Obie uchwały omówię jednocześnie, gdyż dotyczą tego samego. Województwo może 
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zawierać z innymi województwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych zgodnie 

z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa. Gmina Dobrzeń Wielki oraz gmina 

Popielów zwróciły się do Marszałka Województwa z prośbą o powierzenie im zadania 

polegającego na budowie ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 457 na 

odcinku Stare Siołkowice – Chróścice. Przedsięwzięcie ma zostać wykonane na terenie obu 

gmin i stanowić jeden ciąg komunikacyjny. Zadanie ma zostać zrealizowane przy złożeniu 

pozyskania środków zewnętrznych w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne               

w Aglomeracji Opolskiej. Jednocześnie gminy zobowiązały się do poniesienia w całości 

kosztów zaprojektowania tej ścieżki pieszo – rowerowej, dokonanie zapłaty za ewentualne 

nabycie nieruchomości a także samej budowy. To jest zresztą warunek realizacji tego 

zadania w ramach strategii niskoemisyjnej, gdzie gminy występują o te środki w  Aglomeracji 

Opolskiej. Wszelkie warunki techniczne dotyczące przebiegu i parametrów omawianej 

ścieżki pieszo – rowerowej są wykonywane w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich 

w Opolu i Departamentem Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego. Po podjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Opolskiego 

zostanie spisane porozumienie pomiędzy Województwem Opolskim a gminą Dobrzeń Wielki 

i Popielów, celem uszczegółowienia  wzajemnych praw i obowiązków związanych z budową 

ścieżki pieszo – rowerowej. Dziękuję.   

 

*Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powierzenia 
realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Dobrzeń Wielki.* 

 
Głosowanie 

„Za” - 6     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0  
 
 

*Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powierzenia 
realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Popielów*.  

 
Głosowanie 

„Za” - 6     „Przeciw” - 0     „Wstrzymuj ących si ę” - 0  
 

 

Ad.3 

Informacja o efektach realizacji projektu pn. Opols kie Obserwatorium Terytorialne – 

wzmocnienie systemu monitorowania polityk publiczny ch z działania 5.2.1 PO KL.  

 

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regio nalnej i Przestrzennej – 

Projekt był realizowany ze środków Krajowego Komponentu Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki (Poddziałanie 5.2.1). Chciałbym przekazać Państwu jeden z efektów tego projektu tj. 

publikacja dotycząca doświadczeń w zakresie ewaluacji,  efekt konferencji ogólnopolskiej, 

która odbyła się w naszym województwie i współfinansowana była z tego projektu. W kilku 

zdaniach przedstawię ideę Obserwatorium Terytorialnego. Opolskie Obserwatorium 
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Terytorialne jest elementem systemu ogólnopolskiego. To już Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego wprowadziła potrzebę wprowadzenia takiego systemu usprawniającego 

monitorowanie ewaluacji polityk publicznych, czyli gromadzenia badań tak, aby były one 

podstawą do zarządzania, czy to na poziomie regionalnym czy krajowym. Konsekwencją 

tych zapisów Krajowej Strategii Rozwoju nasza Strategia wskazuje również ten system 

Obserwatorium Terytorialnego, które formalnie funkcjonuje od 2013 roku. Podobnie  

funkcjonuje na poziomie kraju. Krajowe Obserwatorium Terytorialne, czy też Regionalne 

Obserwatorium Terytorialne współpracuje z Krajowym Forum Terytorialnym. Są tam 

przedstawiciele resortów organizacji pozarządowych, którym przedstawiane są wnioski                  

z analiz prowadzonych przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne, podobnie jest na 

poziomie regionalnym w naszym województwie, oprócz obserwatorium tej komórki która ma 

się zajmować analizami, badaniami, ewaluacjami i monitoringiem szeroko pojętym te wnioski 

są przedstawiane Regionalnemu (Opolskiemu) Obserwatorium Terytorialnemu.  

Opolskie Obserwatorium Terytorialne (Departament Polityki Regionalnej) współpracuje                     

nie tylko z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego, aby nie dublować się                        

w pewnych analizach, ale również z jednostkami samorządowymi województwa, np. 

Wojewódzkim Urzędem Pracy, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Statystycznym oraz  uczelniami wyższymi, 

instytucjami badawczymi czy organizacjami pozarządowymi.  

 Realizacja zadań obligatoryjnych i dodatkowych poprzez projekt OOT – wzmocnienie 

systemu monitorowania polityk publicznych – wartość projektu ok 1,6 mln zł. Kwota 

wydatkowana ok. 1,4 mln zł co stanowi ok 90%. Działania zrealizowane przez Opolskie 

Obserwatorium Terytorialne: przeprowadzone badania, analizy ekspertyzy ok. 500 tys. zł, 

wzmocnienie potencjału analitycznego i upowszechnianie informacji związanych z rozwojem 

województwa oraz promocja działań OOT (m.in. konferencje, szkolenia, promocja) ok. 153 

tys. zł, rozwój sieci współpracy i wymiana doświadczeń – ok. 56 tys. zł, wydatki związane                   

z realizacją zadań OOT (m.in. zakup danych statystycznych, zakup specjalistycznego 

oprogramowania dla potrzeb analiz i ekspertyz wewnętrznych, współfinansowanie 4 etatów w 

Urzędzie oraz dodatków specjalnych, doposażenie miejsc pracy, delegacje) – 678 tys. zł.  

 Działania OOT zaplanowane do realizacji w 2016 roku będą uzależnione od oczekiwań 

Ministerstwa, ale niezależnie od tego chcemy skoncentrować się na : realizacji badań, analiz 

i ekspertyz dla potrzeb monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, 

Specjalnej Strefy Demograficznej oraz RPO WO 2014-2020. Przygotowanie również raportu 

o rozwoju społeczno – gospodarczym i przestrzennym, udział w pracach na rzecz 

aktualizacji Planu Zagospodarowana Przestrzennego Województwa Opolskiego czy 

rozbudowa systemu informacji przestrzennej. Dziękuję. 

LESZEK ANTOSZCZYSZYN Członek Komisji – Wspomniał Pan o migracji wewnętrznej 

województwa, czy robiliście Państwo takie badania dosyć szczegółowo? Istnieje ogólny 

model emigracji, który ma wpływ na demografię. Nasza demografia w skali kraju jest chyba 
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najgorsza. Mam pytanie czy zmiana granic miasta Opola wpłynie na to, że przestanie być 

ssanie do Wrocławia czy Katowic z naszego terenu i przywróci tą równowagę modelu? 

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regio nalnej i Przestrzennej –                

Te analizy, które przywoływałem to były dane tylko na podstawie danych z GUS. Dane                    

te pokazują ruch jak to się u nas odbywało, ale też na tle kraju. Analizy te pokazują,                 

że przepływy występują we wszystkich województwach w większości są wewnątrz 

województw. U nas tych przemieszczeń jest więcej w skali województwa niż zagranicznych. 

Przyrost naturalny w naszym województwie od dwóch lat nie jest najniższy w skali kraju.             

Na podstawie tych badań trudno odpowiedzieć na ile mogłoby to wpłynąć. Kilka lat temu były 

zlecone jakościowe badania przeprowadzane przez prof. Romualda Jończego do dużej 

części naszego województwa powtórzone dwukrotnie, pokazywały one m.in. wymiar 

ekonomiczny tego procesu oraz skalę jak przekłada się to na ludność w poszczególnych 

miejscowościach. W badaniach tych zespół pytał jakie były przyczyny decyzji o wyjeździe 

zagranicznym i ok 75% osób odpowiedziało, nie dlatego, że nie mieli tutaj pracy tylko, że 

chcieli mieć wyższy standard życia i możliwe wyższe zarobki. Ten aspekt na pewno ma 

wpływ, ale trzeba udowodnić, że przyniesie w krótkim czasie napływ inwestorów to być 

może, ale to jest tylko moja spekulacja bo wyniki które tutaj przywołujemy na takie pytanie 

nie odpowiadają.  

LESZEK ANTOSZCZYSZYN Członek Komisji – To pytanie wynika z moich obserwacji. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji – Profesor R. Jończy również robił badania 

dotyczące młodzieży maturalnej i jakie są ich wybory.  

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regio nalnej i Przestrzennej – 

Badania, które przywołuje Pani Przewodnicząca również podobne robił Instytut Śląski w skali 

Opola i w skali województwa wśród młodzieży gimnazjalnej i to było przerażające bo ok. 70%  

miało pomysł wyjazdu. Zmieniło się to już w kolejnych badaniach wśród studentów i było to 

już tylko kilka procent. Sam pomysł i taki kierunek jest bardzo niebezpieczny. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji – W badaniach dotyczących mieszkańców                

z okolicznych miejscowości Opola Prof. R. Jończy zwracał uwagę, że zderzenie                           

z ludnością napływową miało być czynnikiem wypychającym autochtonów z tych terenów i 

być może należy również ten czynnik brać pod uwagę w aspekcie planów poszerzenia 

miasta Opola.  

 Czy jest możliwość ze strony Radnych zgłaszania propozycji do grupy sterującej 

przeprowadzenia jakiś konkretnych badań ? 

 WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regio nalnej i Przestrzennej – Jak 

najbardziej, czekamy na propozycje z państwa strony, my chcemy przeprowadzać badania                           

na potrzeby konkretnych obszarów. Będzie nas to wzmacniało i będzie nam to przydatne.  

JÓZEF KOTYŚ Członek Komisji – Statystyka jest opóźniona. Z badań przeprowadzonych 

kilka lat temu na jednej z konferencji mogliśmy usłyszeć, że mamy najgorzej wykształcone 

społeczeństwo a z drugiej strony nasi mieszkańcy mają najdłuższy żywot w Polsce tylko,                   
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że osoba która zmarła w Niemczech 10 lat temu, wciąż u nas nie jest odnotowana, albo 

osoba która wyjechała jest odnotowana w Urzędzie Statystycznym, gdzie jego wykształcenie 

jest na poziomie podstawowym. Druga kwestia to migracja, której nie potrafiliśmy wykazać. 

Widać w tej publikacji, którą otrzymaliśmy, że jest duży nacisk na statystykę publiczną GUS. 

Czy my mamy własną regionalną (poza sprawami emigracyjnymi) metodę weryfikacji tych 

danych, czy Zarząd czy analitycy w departamencie przyglądają się tej analizie, aby mieć 

własne spojrzenie na zjawiska zachodzące w województwie. Statystyka GUS mocno 

zniekształca prawdziwy obraz. 

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regio nalnej i Przestrzennej – 

Problemy o których Pan Radny mówi to rzeczywiście te opóźnienia występują i w pewnym 

sensie są one nieuniknione, ale dzisiaj już w mniejszej mierze niż kiedyś. Wiele danych jest 

dostępnych w wersji elektronicznej Urzędu Statystycznego tzw. Bank danych lokalnych, 

gdzie bardzo szczegółowo można wiele analiz obserwować. W wymiarze lokalnym jest to 

bardziej możliwe, możemy dzięki tej współpracy pozyskać z Urzędu Statystycznego jak 

wygląda to u nas, ale jeśli mamy to odnieść kontekstowo na tle kraju, czy na tle Unii 

Europejskiej to wymaga czasu. zebrania danych. W wymiarze europejskim opóźnienie też 

występuje. Nasza statystyka opiera się na tej samej metodologii co Eurostat.  

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek Komisji – My nie mamy kłopotów z diagnozą                     

my mamy problem z realizacją tych celów i nad tym powinniśmy się zastanowić.  

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji – Dziękuję bardzo. 

 
*Członkowie komisji przyjęli informację o efektach realizacji projektu pn. Opolskie 

Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych                      
z działania 5.2.1 PO KL.* 

 
 

Ad. 4 

Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Województwa Opo lskiego w Moguncji w roku 

2015. 

 
 

MATEUSZ FIGIEL Dyrektor Departamentu Współpracy z Z agranic ą i Promocji Regionu 

– Sprawozdania szerzej będą omawiane i prezentowane w wersji multimedialnej na sesji 

Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 lutego br. Sprawozdanie z funkcjonowania 

Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w roku 2015. będzie 

prezentowane przeze mnie, natomiast Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Województwa 

Opolskiego w Moguncji w roku 2015 prezentowane będzie przez Pana Przemysława 

Łebzucha. W skrócie przedstawię działania naszego przedstawicielstwa w Niemczech, jego 

działalność promocyjną, nawiązywanie kontaktów dla firm opolskich z partnerami 

niemieckimi, organizacja oficjalnych wizyt jak i wizyt dotyczących obszarów kultury, wizyty 

studyjne. Jeśli chodzi o cześć promocyjną nasze Biuro zorganizowało udział w ośmiu dużych 

imprezach na terenie nie tylko Nadrenii – Palatynatu, ale również m.in. Targi Touristikmesse 
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w Koblencji, targi w Berlinie, targi Land&Genuss we Frankfurcie nad Menem. W każdej 

prawie z tych imprez brał udział przedstawiciel z naszego regionu, np. w targach czy                      

w imprezach konsumpcyjnych uczestniczyli opolskie zespoły, artyści, twórcy ludowi                         

i przedsiębiorcy. Kilka imprezy była również dedykowana dla Polonii zamieszkującej                         

na terenie Nadrenii – Palatynat i w okolicach. Biuro zorganizowało w 2015 roku trzy misje 

gospodarcze jedna z nich odbyła się w  województwie opolskim, gościliśmy przedsiębiorców 

z Nadrenii – Palatynatu. Dwa razy nasi przedsiębiorcy wyjechali do Dusseldorfu                              

i Luksemburgu. Wzorem lat ubiegłych Pan Przemysław Łebzuch zorganizował prezentację 

województwa opolskiego w Dijon w naszym regionie partnerskim z racji  bliskości Biur 

zlokalizowanych w Burgundii i Moguncji. Dwa wyjazdy studyjne jeden skierowany do 

przedsiębiorców do instytucji otoczenia biznesu. Uczyliśmy się w Niemczech w jaki sposób 

wspierać polską gospodarkę i promować tereny inwestycyjne. Druga z wizyt to „Dobre 

praktyki  z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności na obszarze regionu partnerskiego 

Nadrenia – Palatynat”. W warsztatach wzięło udział 28 osób, uczestnikami byli 

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego, 

przedstawiciele społeczności lokalnej (liderzy odnowy wsi) oraz eksperci z zakresu ochrony 

środowiska, ochrony przyrody i bioróżnorodności. Organizujemy również spotkania                      

ze stażystami. Biuro przygotowało pierwszą wizytę Pani Premier Nadrenii – Palatynatu Malu 

Dreyer w województwie opolskim jak również organizowane były wizyty naszych 

przedstawicieli w N-P m.in. wizyta wicemarszałka Antoniego Konopki w Konsulacie RP                  

w Kolonii. Komunikacja na portalach - posiadamy stronę internetową www. opolskie.de 

strona prowadzona jest zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Łączne koszty 

funkcjonowania Biura w 2015 nr wyniosły 250 253 zł (koszty osobowe, mieszkanie, diety, 

przejazdy, telefon, wydatki administracyjne). Plany najważniejsze na ten rok to m.in. XXV 

lecia podpisania polsko – niemieckiego traktatu o odrębnym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy (Moguncja, Nadrenia – Palatynat), XX lecie wspólnego Oświadczenia pomiędzy 

Województwem Opolskim i Krajem Związkowym Nadrenii – Palatynatu oraz X lecie istnienia 

naszego Biura.  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego                 

w Brukseli w roku 2015  

MATEUSZ FIGIEL Dyrektor Departamentu Współpracy z Z agranic ą i Promocji Regionu 

– Rok 2015 by pierwszym pełnym rokiem współpracy Biur województwa opolskiego, 

małopolskiego i śląskiego w ramach Domu Polski Południowej. Większość działań 

informacyjnych i promocyjnych prowadzonych było pod wspólnym szyldem Domu Polski 

Południowej. Prowadzimy działania pod jednym szyldem w ramach jednego sekretariatu. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Współpracy Domu Polski Południowej w Brukseli, 

koordynacja prowadzona jest zgodnie z następującą kolejnością: 
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1.10.2014 - 31.12.2015 – Woj. Śląskie; 

1.01.2016 - 31.12.2016 – Woj. Małopolskie; 

1.01.2017 – 31.12.2017 – Woj. Opolskie. 

Wydarzenia promocyjne i informacyjne z udziałem Biura Informacyjnego Województwa 

Opolskiego : udział w targach turystycznych Salon des Vacances w Brukseli odbyły się                    

w lutym 2015 r. Dzień otwarty Instytucji – Open Doors Day w Brukseli (9 maja 2015 r.). 

Wizyta studyjna władz regionalnych i samorządowych w Brukseli odbyła się w dniach                 

25-26 marca 2015 r. Celem wizyty Radnych Sejmiku Województw Małopolskiego, Śląskiego 

oraz Opolskiego było zapoznanie nowo wybranych władz samorządowych                              

z funkcjonowaniem instytucji unijnych, w tym Parlamentu Europejskiego oraz przedstawienie 

aktywności Komitetu Regionów, stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej,                              

a także biur regionalnych trzech województw zrzeszonych w Domu Polski Południowej                    

w Brukseli. Pod koniec roku zorganizowaliśmy duże spotkanie „Atrakcyjność Gospodarcza 

Regionów DPP” w Gandawie, gdzie Województwo Małopolskie, Opolskie, Ślaskie 

zaprezentowały gospodarczą atrakcyjność i dynamikę rozwoju w regionach. Prezentacja 

skierowana była do belgijskiego środowiska biznesowego. W celu zapewnienia stałego 

odwiedzania strony przez internautów, średnio co 4 tygodnie rozsyłane są skróty informacji 

ze strony internetowej w formie newslettera. Baza adresowana newslettera zawiera adresy 

mailowe między innymi do radnych Sejmiku Województwa Opolskiego, gmin, powiatów, 

szkół, uczelni, instytucji i organizacji pozarządowych Województwa Opolskiego.  

 Koszty utrzymania biura w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 86 919,12 zł. Obejmują 

one wydatki związane ze współfinansowaniem wspólnego Sekretariatu Domu Polski 

Południowej, najem pomieszczenia oraz obsługą wydarzeń i wyjazdów do Brukseli. Dziękuję. 

LESZEK ANTOSZCZYSZYN Członek Komisji – Wspomniał Pan o wizytach naszych 

przedsiębiorców w Niemczech czy mają Państwo jakieś informacje o wymierności tych 

spotkań? 

MATEUSZ FIGIEL Dyrektor Departamentu Współpracy z Z agranic ą i Promocji Regionu 

– Nie mamy danych liczbowych dotyczących sprzedażny czy kontraktów bo tymi danymi 

przedsiębiorcy niechętnie się dzielą. Mamy informacje zwrotne np. nt. atrakcyjności 

programu, czy dane wizyty przyniosły oczekiwany skutek bez tych danych liczbowych, ale 

zbieramy takie informacje i analizujemy. 

JÓZEF KOTYŚ Członek Komisji – Uważam, że reforma tego Biura była jak najbardziej 

zasadna i te oszczędności są na miejscu. Bardzo bym prosił o przygotowanie na sesję 

Sejmiku takie szacunkowe albo wymierne dane dotyczące aktywności przedsiębiorców po 

obu stronach.  

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek Komisji – Na początku działalności tego Biura było 

tak, że jak przyjeżdżała delegacja gospodarcza z Nadrenii – Palatynatu to uczestniczył 

Minister, to jakby minister ciągnął za sobą tych, których sam zaprosił. Oni nie dawali 

oczywiście żadnej gwarancji, że to akurat oni będą tymi beneficjentami kontaktu pierwszego 



 8 

w Opolu, ale opowiadali swoim przyjaciołom byli lobbystami i z tego rodziły się po kilku 

kolejnych rundach poznawczych wspólne interesy czy tak jest nadal? 

MATEUSZ FIGIEL Dyrektor Departamentu Współpracy z Z agranic ą i Promocji Regionu 

– Ten model jest teraz zbliżony. Jeśli jest to instytucja gospodarcza to najczęściej towarzyszy 

jej delegacja i jest ktoś na poziomie Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Gospodarki. Jest to 

budowanie pewnego rodzaju zaufania, także po pierwszej takiej wizycie gospodarczej trudno 

powiedzieć, czy coś z tego realnego wynika, jest to często budowanie atmosfery                             

i poznawania się. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji – Chciałam odnieść się do Biura w Brukseli.     

Z jednej strony bardzo dobrze, że koszty utrzymania Biura się zmniejszyły, ze względu na to, 

że wspólnie prowadzimy Biuro z dwoma województwami, ale z drugiej strony kiedy byliśmy w 

Brukseli to wyraźnie widzieliśmy jak ujemnie odbija się to, że nie mieliśmy tam na stałe 

swojego pracownika. Nasz pokój był zamknięty na klucz. Byli tylko pracownicy województwa 

śląskiego i małopolskiego. Nasz pracownik pojawiał się tam tylko w momencie 

zorganizowania spotkań. Należy więc docenić, ze w takiej sytuacji  udało się dosyć dużo 

zrobić i że Departament Współpracy z Zagranicą temu sprostał. Było to jednak 

komentowane, rozmawialiśmy z Panią poseł Danutą Jazłowiecką i ona również była 

zdziwiona, że tak nasze Biuro funkcjonuje. Kiedyś mieliśmy okazję zobaczyć Biuro 

prowadzone w Brukseli przez Nadrenię – Palatynat, oni mieli obowiązek monitorowania tego 

co się dzieje na terenie parlamentu i przekazywać informacje do swojego Landu. W ramach 

wspólnego (z dwoma innymi województwami) biura – można się pokusić o taki monitoring. 

MATEUSZ FIGIEL Dyrektor Departamentu Współpracy z Z agranic ą i Promocji Regionu 

– Jesteśmy podzieleni obszarami my jako województwo opolskie odpowiadamy za kwestie 

demograficzne, województwo śląskie za energetykę, przemysł i nowoczesne technologie 

województwo małopolskie. Dzielimy się pozyskiwaniem tej wiedzy jak i organizacją wizyt.           

 Od 1 lutego 2016 r. jest w Brukseli pracownik na niecały etat to absolwentka m.in. 

Uniwersytetu Opolskiego od kilku miesięcy mieszka już w Brukseli, natomiast                    

od 1 września br. chcemy, aby była już na pełny etat ponieważ będziemy 

przygotowywać się do przejęcia prezydencji. 

JÓZEF KOTYŚ Członek Komisji – Specyfika naszej obecności w Brukseli jest inna od 

specyfiki Landów niemieckich. Oni mają w swoich kompetencjach całą oświatę, edukację itd., 

mają zupełnie inną skalę przedstawicielstwa niż my. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca Komisji – Jeśli nie ma więcej pytań to przejdźmy do 

pkt. 6. Dziękuję. 

 

*Członkowie komisji przyjęli Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Województwa Opolskiego 
w Moguncji w roku 2015* 

 
 

*Członkowie komisji przyjęli Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Informacyjnego 
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Województwa Opolskiego w Brukseli w roku 2015* 

 
Ad. 6  
Sprawy ró żne. 

• Przewodnicząca Komisji poinformowała Członków Komisji, iż w dniu 11 lutego br. 

przesłano członkom komisji do wiadomości:  

- Uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie rezolucji na temat nienaruszalności granic 

powiatu opolskiego. 

- Apel Marszałków Województw Polski Zachodniej w sprawie opracowania dokumentu 

planistycznego dla wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej                      

z uwzględnieniem IV klasy żeglowności. 

 Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 18 marca br. na godz. 

15.00 oraz ustaliła listę gości, którzy będą zaproszeni na ww. posiedzenie do punktu 

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

 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  
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