
PROTOKÓŁ
z posiedzenia 7/15

Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
Sejmiku Województwa Opolskiego

w dniu 21 maja 2015 r.

Rozpoczęcie – godz. 1500

Lista obecności członków komisji w załączeniu.

Posiedzenie  odbyło  się  w  siedzibie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego  w  sali
konferencyjnej Nr 6.

Obrady  prowadziła  Elżbieta  Kurek –  Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej,  Gospodarki
i Turystyki.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów

i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego  

w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, rozpatrzenie sprawozdań rocznych

z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka

samorządu  terytorialnego  (samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,

samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie

odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych),  rozpatrzenie informacji  o stanie

mienia województwa. 

2. Informacja o działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 2014r.

3. Sprawozdanie  z  realizacji  priorytetów  komponentu  regionalnego  w  ramach  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2014 rok.

4. Informacja  pt.  Działalność  i  współpraca  Województwa  Opolskiego  w  zakresie  pozyskiwania

inwestorów krajowych i zagranicznych za okres styczeń  – grudzień    2014 r. 

  5.  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: 

-  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XX/136/2000  Sejmiku
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Województwa  Opolskiego  z  dnia  27  czerwca  2000r.  w  sprawie  utworzenia  wojewódzkiej

samorządowej  jednostki  organizacyjnej  pod  nazwą  „Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Opolu”  oraz

nadania statutu, oraz zmiany kolejności punktów 

- przesunięto punkt 4 jako punkt 2 Informację pt. Działalność i współpraca Województwa Opolskiego

w zakresie pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych za okres styczeń  – grudzień    2014 r.

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

Punkt został wprowadzony do porządku obrad oraz zmieniono kolejność punktów posiedzenia.

*  *  *

Ad.1
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XX/136/2000  Sejmiku
Województwa  Opolskiego  z  dnia  27  czerwca  2000r.  w  sprawie  utworzenia  wojewódzkiej
samorządowej  jednostki  organizacyjnej  pod  nazwą „Wojewódzki  Urząd  Pracy  w Opolu”  oraz
nadania statutu.

ZBIGNIEW KUBALAŃCA Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Wejście Polski w nowy

okres programowania oraz wejście w życie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programów z zakresu polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020  wiąże  się  z  potrzebą  realizacji  przez  Samorząd  Województwa  Opolskiego  oraz  przez

Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Opolu  nowych  zadań.  Zadania  te,  zgłaszane  również  w  formie

projektów,  będą  związane  przede  wszystkim  z  rynkiem  pracy,  ale  również  będą  związane

z  prowadzeniem współpracy z  wojewódzkimi  jednostkami  samorządowymi  na rzecz  wspierania

i prowadzenia zadań w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli. Wchodzą bowiem

nowe programy operacyjne,  w których Wojewódzki  Urząd Pracy w Opolu będzie pełnił  funkcję

realizatora, a Samorząd Województwa Opolskiego będzie pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej.  

W związku z tym celowym jest dokonanie zmiany.

* Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały*

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

Ad. 2 
Informacja  pt.  Działalność  i  współpraca  Województwa  Opolskiego  w  zakresie  pozyskiwania
inwestorów krajowych i zagranicznych za okres styczeń  – grudzień    2014 r. 

ROLAND WRZECIONO Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki  -   Jednym z działań

statutowych  Opolskiego  Centrum  Rozwoju  Gospodarki  w  głównej  mierze  zajmuje  się  Centrum
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Obsługi Inwestora i Eksportera. Chciałbym przedstawić Państwu przedłożoną Informację w trzech

punktach: a)bezpośrednia obsługa inwestorów, b)promocja gospodarcza, c) opieka poinwestycyjna.

Bezpośrednia  obsługa  inwestora  -  jeśli  chodzi  o  sam  proces  to  nazywamy  go  „prowadzenie

projektu inwestycyjnego”. Możemy zaobserwować lekki wzrost zapytań. Jeśli chodzi o 2014 r. takich

zapytań było 71. Kontynuowanych zapytań było 11 natomiast 8 zapytań zakończyło się podjęciem

decyzji o zainwestowaniu w województwie opolskim. Nakłady docelowe, które dana firma szacuje

to 75 mln euro. Jeśli chodzi o planowaną liczbę zatrudnionych to wyniosła ona 755 miejsc pracy.

Bardzo  ważna  jest  również  promocja  gospodarcza, chciałbym  tutaj  wymienić  m.in.

Konferencję regionalną „Czas na Opolskie”,  która odbyła się w Warszawie z udziałem opolskich

firm,  Ministerstwa  Gospodarki,  dotycząca  potencjału  gospodarczego  województwa  opolskiego,

prezentacja dobrych praktyk czy Targi  rolno – spożywcze SIAL PARIS udział w targach wspólnie

z  opolskimi  firmami  z  branży  spożywczej,  organizacja  stoiska  promocyjnego  województwa

opolskiego, prezentacja potencjału branży rolno – spożywczej w województwie opolskim. Ważne są

również  działania  promocyjne  m.in.  foldery  branżowe  w  kilku  językach,  Platforma  Wymiany

Informacji  –  portal  internetowy,  Promocja  m.in.  opolskiego  oraz  projektu  Opolska  Platforma

Innowacji/Klub 150 w TV i radiach lokalnych czy Mailing do potencjalnych inwestorów – przesłanie

propozycji inwestycji na terenie województwa opolskiego. Województwo Opolskiego najmniejsze

z  wszystkich  województw,  natomiast  jeśli  chodzi  o  udzielenie  informacji  import  export  jest  na

trzecim miejscu w kraju. 

W efekcie podjętych starań, oczekuje się na poszerzenie opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej

Strefy  Ekonomicznej  „Invest  Park”  o  tereny:  gmina  Dąbrowa,  Skarbimierz,  Lewin  Brzeski,

Niemodlin, Głubczyce.  W Opolu w roku 2014 r. otworzono Biuro Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy

Ekonomicznej „Invest – Park” z którym COIE na bieżąco współpracuje, jak również ścisła i bieżąca

współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Opieka  poinwestycyjna  –  W  roku  2014  r.  działania  dotyczące  opieki  poinwestycyjnej  były

kontynuowane i wdrażane w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Opolski Klub 150”, realizowanego

w  projekcie  „Opolska  Platforma  Innowacji”.  Klub  150  to  inicjatywa  skupiająca  blisko  200

przedsiębiorstw  o  istotnym  znaczeniu  dla  opolskiej  gospodarki,  w  tym  w  głównej  mierze

największych opolskich inwestorów zagranicznych i krajowych ostatnich lat oraz firmy ulokowane

w opolskich podstrefach specjalnych stref ekonomicznych. Partnerami Klubu 150 są: Wałbrzyska

Specjalna  Strefa  Ekonomiczna  „Invest-Park”  i  Katowicka  Strefa  Ekonomiczna.  To  co  wynika  

z  potrzeb  firm  w  wyniku  samej  opieki  poinwestycyjnej  to  podjęcie  problemu  kształcenia
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zawodowego. Podjęto starania o wdrożenie przedsięwzięć związanych z dostosowaniem systemu

kształcenia uczniów szkół zawodowych i techników do oczekiwań największych przedsiębiorców  

w  regionie.  Szansa  na  efektywne  wsparcie  firm  w  tym  zakresie  stał  się  projekt  „Opolskie

szkolnictwo  zawodowe  bliżej  rynku  pracy”,  finansowany  z  funduszy  europejskich  w  ramach

poddziałania 9.2 POKL zapoczątkowany w sierpniu 2013 r. we współpracy z Regionalnym Centrum

Rozwoju Edukacji.

Chcielibyśmy powrócić do takich zadań, inicjatyw jak „Gmina Atrakcyjna dla Inwestorów”

czy Profesjonalna Obsługa Inwestora, będzie natomiast wiązało się z tym czy uda nam się pozyskać

środki zewnętrzne na realizację tego typu inicjatyw. Dziękuję.

KAMIL  GOŹDZIK Kierownik  Biura  Zamiejscowego  w  Opolu  Invest  Park  –  Nasza  współpraca

z  Centrum  Obsługi  Inwestora  układa  się  bardzo  dobrze  jest  pełna  i  błyskawiczna  wymiana

informacji.  Wszystkie  rozmowy prowadzone są wspólnie z  inwestorami,  a  także z  samorządami

terytorialnymi.  Aktualnie  jeśli  chodzi  o  Wałbrzyską  Specjalną  Strefę  Ekonomiczną  mamy

zagospodarowane ponad 47% gruntów. Na przełomie lipca – sierpnia będą włączone nowy gminy

tj. Dąbrowa, Niemodlin, Lewin Brzeski, Skarbimierz. Pojawiła się również firma w Kluczborku, która

jest zainteresowana wejściem do strefy. Będzie to powstanie nowej inwestycji firmy i ściągniecie

produkcji  z  Niemiec  do  Polski.  Wiąże  się  to  z  pojawieniem  nowych  miejsc  pracy.  Jeśli  chodzi

o toczące się  projekty inwestycyjne na bieżąco raz dwa razy w tygodniu wpływają zapytania do

Biura w Opolu. Rozpoczynamy cykl szkoleń bezpłatnych dla firm działających w strefach. Pierwsze

szkolenie odbędzie się już w czerwcu, będzie to szkolenie dla służb księgowych i zarządów firm.

Będziemy również w czerwcu uczestniczyli w targach dla podwykonawców. Dziękuję bardzo.

JÓZEF  KOTYŚ Członek  Komisji  –  Mam pytanie,  jeśli  chodzi  o  bazę terenów inwestycyjnych,  co

robimy dla poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych, które są poza strefą? Jak często baza

terenów  inwestycyjnych  jest  uaktualniana?  Jeśli  chodzi  o  podnoszenie  kwalifikacji  naszych

urzędników  w  gminach  w  zakresie  współdziałania  z  potencjalnym  inwestorem,  mam  tutaj

kontrargument, chciałbym wspomnieć, iż program „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora” kosztowała  

30 tys. zł. Nie było wtedy pomysłu jak wykorzystać te środki. Zwracam się do Radnych o wsparcie,

aby w planie działalności OCRG była praca z urzędnikami, którzy w gminach odpowiadają za jakość

terenów inwestycyjnych, za jakość obsługi inwestora. Dziękuję.

ROLAND WRZECIONO Dyrektor  Opolskiego  Centrum Rozwoju  Gospodarki  –  Aktualizacja  bazy

terenów inwestycyjnych jest powiązana ze współpracą w firmach i te informacje staramy się na

bieżąco  aktualizować  i  współpracować  z  wyznaczonym  pracownikami  w  gminie.  Po  wyborach
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nastąpiły w gminach pewne zmiany i jest to moment, gdzie ta współpraca jest troszkę utrudniona,

ponieważ nie ma tej osoby z którą już pewne „nawyki” zostały wypracowane, ale takie cykliczne

spotkania w gminach się odbywają. Wiąże się to również z tym, aby mieć najaktualniejsze dane

 w naszej bazie. Odnosząc się do udziału w targach to wszystko zależy od środków jakie posiadamy.

GRZEGORZ SAWICKI Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji – Rozmawiałam z obecnym

Prezydentem  Miasta  Opola  Panem  Arkadiuszem  Wiśniewskim,  aby  podjąć  wspólne  działania,  

aby  z  środków,  które  są  przeznaczone  na  promocje  zrobić  jedną  wspólną  ofertę  i  wspólnie

uczestniczyć na dużych imprezach. Ponieważ razem powinniśmy promować województwo opolskie.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek Komisji –  Nie można mylić misji Klubu 150. Sprawa inwestycji

powinna być zupełnie osobnym pionem, i  osobną pozycją  w budżecie.  Inwestorowi  należy dać

wszystko, szybko i jak najlepiej potrafimy i po to jest powołane OCRG, aby to realizowało, uważam

że robicie to dobrze. Dziękuję.

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki – Kto jest za

przyjęciem Informacji?

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli Informację*

GŁOSOWANIE
"ZA" – 7     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ze  względów  organizacyjnych  przesunięto  punkt  nt.  Informacji  o  działalności  Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w 2014r. Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie Informacji
Pana Edwarda Kinder Dyrektora WORD w Opolu.

Ad. 3

Informacja o działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 2014r.

EDWARD KINDER Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu –  Podstawową

działalnością  WORD  jest  przeprowadzanie  egzaminów  na  prawo  jazdy.  W  roku  2014  r.

przeprowadzono ogółem 69 094 egzaminów, w tym 32 651 egzaminów teoretycznych oraz 36 443

egzaminów praktycznych. W porównaniu do roku 2013 jest o 10 151 egzaminów mniej. Ilość osób

przystępujących  do  egzaminów  wciąż  maleje  i  ma  to  związek  z  niżem  demograficznym.  Ilość

egzaminu teoretycznego w roku 2014 z wynikiem pozytywnym to 34,24% , natomiast jeśli chodzi o

egzamin praktyczny w roku 2014 ilość wyniku pozytywnego wynosiła 28,18%. 

W roku 2014 ogółem zatrudnionych było 56 pracowników (28 egzaminatorów i 28 pracowników

administracji i technicznych). W porównaniu do roku 2013 jest o 5,83 etatów mniej.
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W listopadzie 2014 r.  otwarty został Oddział Terenowy WORD Opole w Kędzierzynie –

Koźlu. Poza działalnością związaną z egzaminowaniem kandydatów na kierowców WORD Opole

przeprowadził  wiele  szkoleń,  wykładów  o  tematyce  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  turniej

rowerowy  dla  uczniów  Szkół  Podstawowych  oraz  warsztaty  szkoleniowe.  W  WORD  Opole

funkcjonuje sekretariat Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W 2014 r.

WORD aktywnie włączał się w inicjatywy, imprezy i inne działania w ramach Wojewódzkiej Rady

Bezpieczeństwa Ruchu drogowego. Łączne wydatki na BRD wyniosły 150 000 zł.

Przychody z działalności operacyjnej w roku 2014 wyniosły 6 725 910,35 zł z czego 6 443 710 zł to

przychody  z  tytułu  egzaminów  oraz  222  780  zł.  Przychody  z  tytułu  szkoleń  i  kursów.  Koszty

działalności operacyjnej w roku 2014 wyniosły 6 404 512,09 zł. 

Od stycznia 2016 r. zgodnie  z ustawą o kierujących pojazdami WORD rozpocznie szkolenia młodych

kierowców  (pomiędzy  4  a  8  miesiącem  po  uzyskaniu  prawa  jazdy),  kursy  reedukacyjne  dla

kierowców popełniających wykroczenia drogowe oraz kursy reedukacyjne dla kierowców, którzy

prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. Dziękuję.

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji – Mam pytanie odnośnie naszej średniej opolskiej jak ma

się do średniej krajowej, czy są podobne w tej chwili?

EDWARD  KINDER  Dyrektor  WORD  –  Średnia  z  egzaminu  teoretycznego  jest  praktycznie

porównywalna we wszystkich województwach. Jeśli chodzi o egzaminy praktyczne to w skali kraju

nie  jesteśmy na  szarym końcu.  Ta  średnia  u  nas  od  lat  jest  taka sama.  Ja  skłaniałbym się  ku

stwierdzeniu, że  u nas troszkę szwankuje proces szkolenia. Około 30% wyników negatywnych to są

wyniki na placu manewrowym. Moim zdaniem należało by podnieść poziom szkolenia, a bylibyśmy

bliżej średniej w kraju.

JÓZEF  KOTYŚ  Członek  Komisji  –  Czy  Państwo  analizujecie  w  jakiś  sposób  poziom  szkół  

w województwie opolskim, czy szkoły podawane są jakieś ocenie? Aby klient mógł widzieć jak są

oceniane poszczególne szkoły? To mogłoby pomóc w procesie szkolenia.

EDWARD  KINDER  Dyrektor  WORD  –  Starostowie  nadzorują  ośrodki  szkolenia  kierowców,

punktowania zdawalności z poszczególnych szkół i to starostwo ma obowiązek publikowania takich

informacji .

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca  Komisji   –  Czy utworzenie  fili  Ośrodka w Kędzierzynie  Koźlu

spowodowało duży odpływ z Opola. 

EDWARD KINDER Dyrektor WORD – Odpływ jest, ale niewielki ok. 5% w porównaniu co mieliśmy

w zeszłym roku. W Kędzierzynie pojawili  się klienci ze Śląska, to daje dobry wynik po pół roku
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działalności .

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji  – Dziękuję nie ma więcej pytań.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli Informację*

GŁOSOWANIE
"ZA" – 7     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad. 4

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów
i  wydatków  wynikające  z  zamknięć  rachunków  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego
w  szczególności  nie  mniejszej  niż  w  uchwale  budżetowej,  rozpatrzenie  sprawozdań  rocznych
z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka
samorządu  terytorialnego  (samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,
samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie
odrębnych  ustaw  w  celu  wykonywania  zadań  publicznych),  rozpatrzenie  informacji  o  stanie
mienia województwa. 

STANISŁAW MAZUR – Skarbnik  Województwa Opolskiego  w formie multimedialnej  przedstawił

sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Województwa  Opolskiego  za  2014  rok.  Omówił  i  wyjaśnił

w związku z pytaniami radnych przyczyny niewykonania  wydatków w stosunku do zaplanowanych.

Nadwyżka  budżetowa  została  przeznaczona  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań.

Wykonanie nadwyżki w 2014 r. wyniosło 7 486 725 zł. i było wyższe od planowanej o 1 194 073 zł.

tj.  19%.  Plan  dochodów  po  zmianach  w  ciągu  roku,   na  dzień  31  grudnia  2014  r.  wynosił  

504 994 648 zł., wykonanie 479 457 618 zł tj. 94,9%.

Plan wydatków budżetowych w 2014 r. po zmianach w ciągu roku na dzień 31 grudnia  

2014 r.  wynosił  498 701 996 zł., wykonanie  471 970 893 zł. tj. 94,6%.

Przyczyny niewykonania   wydatków w planowanej  wysokości  szczegółowo wyjaśniano w części

opisowej sprawozdania.

Komisja  zapoznała  się  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   z  wykonania  budżetu

Województwa Opolskiego za 2014 r., - Uchwała Nr 168/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu,

-  sprawozdaniami  z  realizacji  planów  finansowych  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki

zdrowotnej,  samorządowych instytucji  kultury,  samorządowych osób prawnych utworzonych na

podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za 2014 r.,

-  informacją o stanie  mienia Województwa Opolskiego za 2014 r. i   informacją o udzielonych  
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w  2014  r.  ulgach  w  spłacie  należności,  przypadających  Województwu  Opolskiemu  lub  jego

jednostkom podległym.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek Komisji – Interesuje mnie Dział Turystyka, wykonanie 95,3%,

dlaczego? Druga rzecz godna uwagi to sytuacja, gdzie udziały i akcje w 2013 roku wydano na to 

20  mln.  A  zgodnie  z  planem  w  2014  r.  120  tys.  wygląda  na  to,  że  budżet  odkopał  się  i  był

sparaliżowany tą sytuacją.

STANISŁAW MAZUR Skarbnik Województwa Opolskiego –  to ma związek ze slajdem, gdzie były

pokazywane źródła finansowania poszczególnych obszarów, te duże skoki wydatkowe w stosunku

roku  do  roku,  związane  są  z  wykorzystaniem  środków  europejskich.  Środki  europejskie

przeznaczane  są  na  konkretne  zadania.  Jeśli  w  danym  roku  one  są,  to  jest  wysoki  poziom

wydatkowy,  natomiast  jak zadanie zostanie zrealizowane to wracamy jakby do finansowania ze

środków własnych i  to dotyczy tego problemu turystyki.  My na turystykę ze środków własnych

wydatkujemy kilkaset tysięcy złotych a nie 9 352 000zł to jest efekt realizacji projektów unijnych,

które były kwalifikowane do obszarów turystyka i to, że wykonanie jest na poziomie 95% to ma

ścisły związek z tym, iż na takie kwoty zostały złożone wnioski o płatność przez beneficjentów.

Drugi obszar Akcje i udziały. To są jedyne udziały jakie województwo posiada na dzień dzisiejszy tj.

420 000 zł większych udziałów nie posiadamy.

 ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji  – Dziękuję nie ma więcej pytań.

* Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa

opolskiego za 2014 r. wraz z dołączonymi dokumentami*

GŁOSOWANIE
"ZA" – 6     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

Ad. 5

Sprawozdanie  z  realizacji  priorytetów  komponentu  regionalnego  w  ramach  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2014 rok.

JACEK  PARTYKA  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Koordynacji  Programów  Operacyjnych

przedstawił sprawozdanie w formie multimedialnej prezentacji. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  - 11,8 mld EUR. Priorytety I-V komponent centralny wsparcie

systemu i struktury (np. Krajowe Ramy kwalifikacji)  – 3,4 mld EUR, Priorytety VI-IX komponent

regionalny wsparcie  kierowane do osób i  grup społecznych –  7,9 mld  EUR.  Priorytet  X Pomoc
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techniczna  –  451,7  mln  EUR.  Łączna  pula  środków  przeznaczona  na  realizację  komponentu

regionalnego PO KL w województwie opolskim aktualnie, po zwiększeniu obowiązującym od marca

br. wynosi 974,3 mln PLN/238 mln EUR.

Poziom środków zakontraktowanych od początku okresu programowania 1048 mln PLN/255,9 mln

EUR (107,55alokacji). Poziom środków zakontraktowanych przekracza wartość alokacji z uwagi na

dozwoloną  przez  IZ  nadkontraktację  w  Poddziałaniu  6.1.3.  Limit  środków  pozostałych  do

zakontraktowania do końca okresu programowania 3,5 mln PLN/0,85 mln EUR (0,35% alokacji).

Wykorzystanie  środków  na  finansowanie  PO  KL  wg  stanu  na  31  marca  2015  r.  na  podstawie

zatwierdzonych wniosków o płatność. Wartość alokacji przeznaczonej na lata 2007-2013r. - 974,3

mln PLN/238 mln  EURO.  Wartość wydatków  zatwierdzonych wnioskach o  płatność 908,6  mln

PLN/221,9  mln  EURO.  Łączna  pula  wydatków  pozostałych  do  zatwierdzenia  we  wnioskach  

o płatność do końca 2015 r. 65,7 mln PLN/16,1 mln EUR (6,74% środków).

Postęp finansowy Programu w województwie opolskim. Największe zainteresowanie beneficjentów

było w ramach Priorytety VIII i IX. W Priorytecie IX tj 1622 wniosków o dofinansowanie. Największa

wartość podpisywanych umów była w ramach priorytetu VI.

Zaangażowanie powiatów województwa opolskiego w ramach komponentu regionalnego

PO  KL  (wartość  umów)  od  początku  okresu  programowania.  Największa  wartość  podpisanych

umów w mieście  Opolu  -  kwota 480,8  mln  PLN.  Są  również  beneficjenci  spoza  województwa,

ale chcą je realizować u nas i wartość takich umów to 160,1 mln PLN. Duża aktywność jest również

w powiecie  nyskim,  brzeskim.  Najwięcej  podpisywanych umów jest  przez jednostki  samorządu

terytorialnego (949 umów), Przedsiębiorcy (413 umów), Organizacje pozarządowe (264 umowy),

Uczelnie wyższe (84 umowy), Pozostali Beneficjenci m.in. Spółdzielnie Socjalne, Izby Rzemieślnicze

(82 umowy). 

Postęp rzeczowy w ramach PO KL od początku okresu programowania. Liczba wskaźników postępu

rzeczowego – wskaźniki  produktu  zaplanowaliśmy łącznie 53 zrealizowane to 43 wskaźniki,  nie

udało  się  zrealizować  10  wskaźników.  W  priorytecie  VI  „Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich”

wysoko osiągnięto wartości wskaźników. Z jeden strony możemy pokazać np. że w Priorytecie VII

Promocja  integracji  społecznej  -  wysokie  osiągnięcie  wartości  wskaźników  jak  np.  6100  osób

otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej a planowaliśmy 802 osoby. Natomiast

6689 klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej

integracji  a  planowane  było  12290  klientów  instytucji.  Liczyliśmy  na  to,  że  realizując  projekty

systemowe zachęcimy przede wszystkim gminy do współpracy, niestety nie udało się pozyskać tylu
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partnerów, abyśmy mogli zrealizować ten wskaźnik na takim poziomie na jakim zakładaliśmy. 

Podobne  sytuacje  pojawiły  się  w  Priorytecie  VIII  „Regionalne  kadry  gospodarki”  i  Priorytecie

IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

Zamykanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ostateczny termin kwalifikowalności

wydatków to 31 grudnia 2015 r. Tylko dwie umowy zostały nam do podpisania i sfinalizowania.

Instytucja  Pośrednicząca  PO  KL  ma  obowiązek  do  dnia  19  maja  2016  r.  przekazać  Instytucji

Zarządzającej  Kartę  zamknięcia  osi  priorytetowych  wraz  ze  sprawozdaniem  końcowym.  

Dziękuję bardzo.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek Komisji –  Nasza komisji powinna wesprzeć w tych działaniach. 

JACEK  PARTYKA  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Koordynacji  Programów  Operacyjnych   -

Odnoście  wskaźników jesteśmy w  stanie  wytłumaczyć,  dlaczego  nie  zrealizowaliśmy  wszystkich

wskaźników. Nie zawsze był odzew z drugiej strony. Czasami odzew jest duży i są chęci. Trudno nam

na siłę zmuszać do tego, aby to zrealizować. Zrobiliśmy wszystko co byliśmy wstanie zrobić. Nie

zrealizowanie tych wskaźników było powodem niezależnym od nas.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie*

GŁOSOWANIE
"ZA" – 7     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0

W  sprawach  różnych  Przewodnicząca  Komisji  poinformowała  członków  komisji  

o otrzymaniu odpowiedzi na wnioski komisji, które zostały przegłosowane na posiedzeniu komisji 

w miesiąc kwietniu.

Komisji ustaliła, iż w miesiącu czerwcu posiedzenie komisji odbędzie się w Spółce Moszna

– Zamek.

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

Zakończenie – godz. 1730

         Przewodnicząca Komisji Polityki                                      
       Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
                                                                                                         
                          Elżbieta Kurek

Protokołowała

Katarzyna Kula 
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