
PROTOKÓŁ
z posiedzenia 8/15

Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
Sejmiku Województwa Opolskiego

w dniu 18 czerwca 2015 r.

Rozpoczęcie – godz. 1300

Lista obecności członków komisji w załączeniu.

Posiedzenie odbyło się na Zamku w Mosznej, Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina

Obrady  prowadziła  Elżbieta  Kurek –  Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Regionalnej,  Gospodarki

i Turystyki.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Informacja  nt.  rozwoju przedsiębiorczości  na  obszarach wiejskich.  –  Skuteczność  PROW w zakresie

wzrostu konkurencyjności opolskiej wsi.

2. Informacja „Potencjał badawczo – rozwojowy województwa opolskiego” (informacja przygotowana na

podstawie przesłanych ankiet).

3. Informacja dotycząca programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.

„Opolskie dla Rodziny”.

4.  Informacja  nt.  realizacji  przez  Marszałka  Województwa  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji

rządowej, wynikających z ustawy o usługach turystycznych w latach 2013-2014.

5. Informacja z działalności Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2014 r.

6. Informacja pt. „Ruch turystyczny na Opolszczyźnie”.

7. 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. 

- Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 

*  *  *

Przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Komisji poprosiła Kierownika Działu Marketingu

Pana Łukasza Kosińskiego o przedstawienie krótkiej informacji nt. działalności Spółki Z o. o. Moszna

Zamek oraz o umożliwienie zwiedzenie Zamku.

ŁUKASZ KOSIŃSKI Kierownik Działu Marketingu – przedstawił aktualną sytuację spółki. 

1



Pierwszy rok był skoncentrowany na doposażeniu obiektu, zakup pieców doposażenie gastronomii.

Ten rok skoncentrowany jest na promocji. Przygotowywane są profesjonalne materiały promocyjne

na 2016 rok w języku polskim, niemieckim i angielski. Widzimy również zwiększoną liczbę turystów

z Czech, także nasza strona internetowa będzie tłumaczona na poszczególne języki. Umieszczony

zostanie  również  baner  na  Zamku  w  Kujawach.  Spółka  Moszna  Zamek  znalazła  się  również  

w publikacji „101 najlepszych restauracji i hoteli w Polsce” Magdy Gessler. 

W tym momencie  jesteśmy w stanie  przyjąć  większą  liczbę turystów.  W najbliższym czasie  po

okolicy  będzie  przemieszczał  się  samochód,  który  będzie  promował  nasz  Zamek,  planujemy

również taką akcję zrealizować w Opolu. Dodatkowo udało nam się pozyskać jednego kluczowego

klienta z Biur Turystycznych z Niemiec, który organizował wycieczkę dla przedstawicieli innych Biur

Turystycznych w związku z tym około 300 osób z Niemiec gościło u nas w Zamku w Mosznej.

Na temat rozwoju kultury w Zamku głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu  

i  Turystyki  Pan  Janusz  Wójcik.  Urząd  Marszałkowski  przygotował  bardzo  ciekawą  wirtualną

prezentację naszych najciekawszych atrakcji turystycznych m.in. Zamek Moszna, Zamek w Brzegu

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

bardzo.

JÓZEF KOTYŚ Członek komisji  -  zgłosił wniosek do Zarządu Województwa, który został przyjęty

jednogłośnie przez członków komisji. 

* Rozważenie możliwości kontynuacji ze środków WFOŚiGW termomodernizacji Zamku

w Mosznej (renowacja okien, kotłownia, instalacja c-o) oraz lepsze oznakowanie dojazdu 

do Zamku w Mosznej.

Członkowie komisji po przerwie przeznaczonej na zwiedzanie Zamku przeszli do realizacji 

porządku obrad posiedzenia.

Ad.1
Informacja nt. rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - skuteczność PROW w zakresie wzrostu
konkurencyjności opolskiej wsi.

TOMASZ  KARACZYN  Dyrektor  Departamentu  Programów  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  –

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakładał m.in. poprawę jakości życia na

obszarach wiejskich. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich realizowane było poprzez

wdrażanie dwóch działań:

- Osi III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, tj.

2



a) 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

b) 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- Osi IV Leader:

a)413/311  Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju   -  Różnicowanie  w  kierunku  działalności

nierolniczej;

b) 413/312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Dyrektor Departamentu omówił wymienione działania, które wdrażane były przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w przypadku LEADER'A za pośrednictwem Lokalnych

Grup Działania. 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI  członek komisji  – Czy  mamy stan  wiedzy o rentowności  –  czy  zlecić

Uniwersytetowi Opolskiemu badanie tematu? Nawiązując do Nadrenii  –  Palatynatu tam młode

firmy są pod opieką ekonomiczną, to nie jest cel, ale jest to istotne, badanie można zrobić. Pewnie

wiele firm nie ma zysku, ale boi się do tego przyznać.

TOMASZ  KARACZYN  Dyrektor  Departamentu  Programów  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  –  

w następnym okresie programowania będzie konieczność ewaluacji.

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji – Jaki jest czas od złożenia wniosku przez beneficjenta do

otrzymania pieniędzy?

TOMASZ KARACZYN Dyrektor  Departamentu PROW –  beneficjent  składa wniosek do Lokalnej

Grupy Działania (LGD) na rozpatrzenie było 90 dni następnie wnioski  trafiały do Agencji  tu jest

refundacja, która trwała nawet 3 m-ce lub dłużej. 

KATARZYNA  CZOCHARA  członek  komisji  –  zajmowałam  się  rozpatrywaniem  wniosków  LGD  

te wnioski nie były, aż tak bardzo złożone a okres oczekiwania bardzo długi. Było dużo problemów

bo osoby, które starały się o wsparcie musiały wyłożyć własne środki. W innych województwach

sytuacja wyglądała lepiej, czym jest to  spowodowane?

TOMASZ KARACZYN Dyrektor Departamentu PROW –  nie jestem w stanie odpowiedzieć na to

pytanie. Wnioski rozpatrywała ARiMR i ona powinna być adresatem.

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji  –  czy możemy zadać takie pytanie do ARiMR? Wiem  

z doświadczenia, że w naszym województwie było to naprawę uciążliwe. A przecież ten program

miał  wspierać.  Mam jeszcze pytanie,  Czy spowodowane jest,  że w niektórych stowarzyszeniach

działania LGD są obniżone limity a w niektórych zwiększone.

TOMASZ KARACZYN Dyrektor Departamentu PROW –  To były wnioski LGD, brało się to z tego

powodu, że jeśli zostawały środki do dyspozycji LGD a nie miała już możliwości ogłoszenia konkursu
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to, aby nie stracić tych środków, zostawały one przesuwane na pozostałe dwa działania tj. Odnowa

Wsi i małe projekty. To nie są pieniądze stracone tylko przesunięte na inne działania.

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji – Nasuwa się kolejne pytanie, jaki powód był przesunięć,

przecież wniosków była wystarczająca ilość, także nie powinno być takich przesunięć.

TOMASZ KARACZYN Dyrektor Departamentu PROW –  Z najważniejszych powodów jest sprawa

rozpatrywania  wniosków.  Nie  każdy  wniosek,  który  był  składany  do  LGD  odpowiadał

rozporządzeniu.  Cześć  wniosków została  odrzucona  z  tego  powodu,  że  nie  spełniała  kryteriów

rozporządzenia, część beneficjentów wycofywało się po drodze. To LGD opowiedziały się w ten

sposób czy idziemy w kierunku tyko tych dwóch działań i będziemy składać, aż do oporu wnioski 

i  dostaniemy  pomoc  bądź  nie,  albo  przesuwamy  środki  na  inne  działania,  gdzie  beneficjenci

zrealizowali projekty i pieniądze nie zostały stracone. Zostały one przesunięte na dwa podstawowe

działania, Odnowa Wsi i małe projekty.

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji – przy każdej LGD funkcjonuje biuro, które ma za zadanie

wspierać, merytorycznie pomagać potencjalnym beneficjentom, dla mnie oznacza to, że w tych

poszczególnych grupach działania, gdzie patrząc na limit podstawowy a później patrząc na limit

aktualny, to chyba źle funkcjonują. 

TOMASZ KARACZYN Dyrektor Departamentu PROW – Nie, specyfika rozpatrywania tych wniosków

była taka,  że rola LGD zgodnie z przepisami formalnie kończyła się na przesłaniu wniosków do

ARiMR, później jest już kontakt beneficjenta z ARiMR. Znam wiele przypadków, gdzie beneficjent

miał np. wysłać pocztę w czwartek, ale zrobił to w piątek i wniosek został odrzucony z przyczyn

formalnych  i  takich  przypadków  mogę  policzyć  na  kilka  sztuk.  LGD  robiła  wszystko,  aby  ten

beneficjent złożył ten wniosek, Agencja była o krok, żeby złożyć ten wniosek, a beneficjent nie

wysłał, także jak mielibyśmy wymieniać przyczyny to było by ich tam wiele. 

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji  –  Czy przeprowadzono jakąkolwiek analizę nawet  jeśli

chodzi o działalność poszczególnych grup działania a właściwie o biura, które są założone. Bo są

takie biura w których sytuacje odrzucenia wniosków powtarzają się notorycznie.

TOMASZ KARACZYN Dyrektor Departamentu PROW –  LGD oceniały tylko i wyłącznie zgodność  

z Lokalną Strategią Rozwoju i nawet jak widziały, że ten zakres prac czy inwestycji jest niezgodny 

z rozporządzeniem, a beneficjent pisał, że jest to zgodne z LSR to i tak ten wniosek LGD musiała

przekazać do ARiMR.  Wniosek  i  tak podczas  weryfikacji  był  odrzucany.  Statystyka pokazuje,  że

wniosek jest odrzucony a tak naprawdę powinien być już odrzucony na etapie zgodności z LSR-em,

on nie powinien zaistnieć w systemie i dlatego widnieją w tabeli jako wnioski odrzucone.
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Przygotowujemy się do nowej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, mamy na to ok 23 mln

Euro czyli ok 100 mln PLN, która musi być przeznaczona na przedsiębiorczość, czy na utrzymanie

miejsc pracy, na tworzenie miejsc pracy na wszystko co jest związane z przedsiębiorczością. To jest

duże wezwanie przed Lokalnymi Grupami Działania. Bo one będą z jednej strony oceniać wnioski

czy są zgodne z LSR-em, ale będą też realizować te wnioski.

KATARZYNA  CZOCHARA  członek  komisji  –  Dlatego,  jeśli  teraz  mamy  tak  duże  środki  do

rozdysponowania to jest ważne i istotne, aby te LGD potrafiły tak działać, aby środki wykorzystać.

Ważne jest, aby przedstawiciele poszczególnych LGD byli przeszkoleni, aby potrafili podołać, bo to

jest naprawdę bardzo duże zadanie i bardzo duże środki. 

TOMASZ KARACZYN Dyrektor Departamentu PROW –  My jako departament przeprowadzamy  

z potencjalnymi LGD (będzie nowy konkurs) rozmowy i wiedzą jakie przed nimi stają wezwania, też

się tego obawiają, tej przedsiębiorczości. Są przeprowadzane zarówno rozmowy z przedsiębiorcami

jak  i  z   gminami,  jak  należy  napisać  odpowiednią  Strategię  Rozwoju  Lokalnego.  To  będzie

dokument, który będzie dawał  podstawy przyznania pomocy nawet nie umowa. Także, jak dana

LGD, która powstanie opisze swoją Strategię Rozwoju, która będzie później oceniana przez grupę

ekspertów i  jak  tą  przedsiębiorczość  opiszą  to  taka  będzie  dalsza  ocena.  Te  wnioski,  które  są

zawarte w dzisiejszym materiale na pewno będą brane pod uwagę przy szkoleniach LGD, a także

później przy ocenie LSR. Dziękuję.

* Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek do Zarządu Województwa o wystąpienie do ARiMR 

z prośbą o informację dotyczącą trybu, czasu rozpatrywania wniosków składanych przez LGD oraz

przesunięć środków i ewentualnych skarg dotyczących rozpatrywania wniosków.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację *

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

Ad. 2 
Informacja „Potencjał badawczo – rozwojowy województwa opolskiego” 

WALDEMAR  ZADKA  Dyrektor  Departamentu  Polityki  Regionalnej  i  Przestrzennej  –  Materiał

składa się z dwóch część. Pierwsza część zawiera przedstawienie danych statystycznych w oparciu 

o statystykę publiczną, dotyczących podstawowych informacji nt. potencjału naukowego naszego
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regionu jest to skrót informacji, które w szerszym ujęciu były prezentowane na posiedzeniu komisji

w miesiącu marcu. Druga zasadnicza część tego materiału to ujęcie odpowiedzi na pytania zawarte

w ankiecie przygotowanej przez Państwa.

Komisja  po  wysłuchaniu  prezentacji  Dyrektora  Departamentu  Polityki  Regionalnej  

i Przestrzennej oraz po omówieniu tematu sformułowała wnioski.

* Komisja sugeruje, aby Marszałek Województwa przedstawił na Konwencie Marszałków wniosek 

o dyskusję  poświęconą protestowi środowisk naukowych przeciwko preferowaniu tylko dwóch

ośrodków naukowych przez agendy rządowe w Polsce. 

* Co pół  roku należy zbierać dane przedstawione w tej  informacji  tak,  aby można było ocenić

postęp w poszczególnych jednostkach. 

* Z przedłożonej informacji jasno wynika to, że ośrodki naukowe mają trudności z dotarciem do

przemysłu z ofertą współpracy. Jest to obecnie podstawowa bariera.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację *

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

Ad. 3
Informacja dotycząca programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.
„Opolskie dla Rodziny”.

WALDEMAR  ZADKA  Dyrektor  Departamentu  Polityki  Regionalnej  i  Przestrzennej  –  Jest  to

pierwsza  oficjalna  informacja  dla  Radnych  Województwa  Opolskiego  kadencji  2014-2018

o programie.  Informacja  zawiera  przykładowe działania,  które  zostały  podjęte  właściwie  zanim

formalnie program został przyjęty. Społecznie problem demograficzny nie jest odczuwalny i jest

często niedostrzegalny. Zarząd Województwa już wcześniej w 2007 roku wskazał na ten problem,

który uwidocznił się podczas ostatniego spisu ludności z 2011 r. Częścią prac nad tym programem

był projekt badawczy realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego wspólnie z Centrum

Adama Smitha „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy”. Dokument został przyjęty

przez Zarząd Województwa Opolskiego  w dniu 16 września 2014 roku. Dokument składa się z

czterech pakietów: I - Praca to bezpieczna rodzina, II - Edukacja i rynek pracy, III - Opieka około

przedszkolna, IV - Złota jesień.
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Dyrektor omówił poszczególne pakiety oraz działania jakie są zaplanowane w ramach tego

programu.

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

Radną już kolejną kadencję, uważam że ten program jest bardzo ważny i powinien być traktowany

priorytetowo. Jednak zawiera pewne elementy, które naprawdę bardzo trudno będzie zrealizować.

Byłam ostatnio w podróży studyjnej w Saksonii i Bawarii - oglądaliśmy domy pomocy społecznej

opiekujące się osobami starszymi i przyjechałam wstrząśnięta. Uważam, iż to że się opiekujemy

w domach osobami starszymi to jest duża wartość. 

Widzieliśmy również kurczące się miasta, to są tereny gdzie wyburzane są pustostany bo brakuje

tam ludzi.  Tego  czego  mi  brakuje  w tym programie  to  polepszenie  wizerunku  rodziny  (w  tym

wielodzietnej).

W Niemczech jeśli  chodzi  o edukację  śledzono losy absolwentów,  którzy wyjechali,  na

adresy  e-mail  przekazywano  im  na  bieżąco  informację  co  się  w  ich  regionie  zmienia,  i  że  są

możliwości podjęcia pracy, próbowano ich zachęcić do powrotu. Warto to wprowadzić i u nas.

Inny  dobry  pomysł  -  otrzymywali  tam  ludzie  środki  na  modernizację  mieszkań,

przystosowanie ich pod kątem osób starszych, warunkiem otrzymania tych środków było to, że

zamieszkiwali z osobą starszą. 

Natomiast na konferencji na Uniwersytecie Opolskim przedstawiona była informacja nt.

zatrudnienia po 50 roku życia. Pokazywano nam wykresy, gdzie mężczyźni nie dożywają w zdrowiu

do 65 roku życia, także wiek 67 lat to jest bardzo trudny do osiągnięcia i oczekiwanie od nich, że

będą pełnowartościowymi pracownikami. Dlatego bardzo ważna jest tutaj służba zdrowia.

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji – Wspomniał Pan, że nasze województwo w stosunku do

skali kraju jeśli chodzi o usługi to ma jeszcze wiele do życzenia. Co konkretnego Pan miał na myśli, 

o jakie usługi chodzi?

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Mamy trochę

mniejszy  niż  średnio  w  kraju  udział  usług  w tym podziale  na  sektory  gospodarcze  w sekcjach

wytwarzaniu PKB na tle Polski nie mówiąc o Europie Zachodniej, że ta sfera usług ma większy udział

w wytwarzaniu PKB to u nas jest on niższy w naszym województwie niż średnio w kraju. To się też

zmienia, zależy to też od statusu materialnego mieszkańca, aby mogli korzystać z tych usług. 
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KATARZYNA  CZOCHARA  członek  komisji  –  w  pewnym  momencie  rynek  się  nasyci  (zakłady

fryzjerskie i inne).

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Przy realizacji

Projektu  „Klucz  do  biznesu”  i  przyznawaniu  dotacji  na  otworzenie  działalności  gospodarczej,

wnioskodawca miał wykazać a komisja oceniała jakie jest potencjalne zapotrzebowanie na daną

usługę na którą ktoś chce dostać wsparcie. Te kryteria również były brane pod uwagę.

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji – w prezentacji bardzo powierzchownie jest powiedziane

o opiece nad matką ciężarną. Na czym to miałoby polegać?

WALDEMAR ZADKA Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej –  W materiale,

który Państwo otrzymali jest to szczerzej przedstawione. Zarząd Województwa będzie monitorował

te działania. Co w poszczególnych pakietach i  jakie inicjatywy są  realizowane.

KATARZYNA  CZOCHARA  członek  komisji  –  kolejne  pytanie  dotyczy  zakładania  żłobków  

i  przedszkoli,  bo  w  pierwszej  kolejności  najpierw  się  zamyka.  Czy  są  jakieś  założenia  Zarządu

Województwa  Opolskiego,  aby  za  wszelką  cenę  utrzymać  to  co  jest.  Bo  najpierw  się  zamyka

placówki,  które  zatrudniają  jakąś  ilość  osób,  a  potem  ładuje  się  środki  finansowe  na

przekwalifikowanie takich osób, na tworzenie sztucznych projektów a jeśli chodzi o termin to tak

naprawdę nie są one długotrwałe jeśli chodzi o zwalczanie depopulacji czy bezrobocia.

WALDEMAR  ZADKA  Dyrektor  Departamentu  Polityki  Regionalnej  i  Przestrzennej  –  Musimy

uzbroić  się  w  cierpliwość. Każdy  samorząd  jest  autonomiczny  w  naszym  systemie  prawnym

ustrojowym  w  podejmowaniu  działań.  Zawsze  naszą  mocną  stroną  naszego  regionu  było

zabezpieczenie w opiekę przedszkolną. Już kilka lat temu było na poziomie średniej unijnej, było

dużo wyższe niż średnie w kraju.

JÓZEF KOTYŚ Członek komisji  - Program Kapitał Ludzki miał  przygotowane projekty zwiększające

oferty żłobków i przedszkoli. Było duże zainteresowanie ze strony gmin. W pakiecie SSD też są takie

środki,  my jako samorząd możemy wesprzeć, pytanie tylko, czy dany podmiot  che się ubiegać  

o takie środki?

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji – w mojej gminie jest odwrotnie, całe rodziny wyjeżdżają

i od lat się nic nie zmienia.

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI członek komisji – Zasadnicze to: projekt senioralny – leczenie gangreny.

Jeśli przez 20 lat Prudnik nie znalazł drogi rozwoju, może to wina władz regionalnych. W Opolu co

upadło to się odrodziło.

KATARZYNA CZOCHARA członek komisji – Otrzymałam od obecnego Burmistrza Prudnika (pełni
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funkcję trzecią kadencję) informację, że jednak ze strony Województwa były wskazów, abyśmy jako

gmina naszą strategię kierowali w kierunku rozwoju turystyki, która tak naprawdę nie dała nic  

i zwinęła nasza gminę i powiat.   

JÓZEF KOTYŚ Członek komisji  - Wracając do SSD – ten program kopiuje w 80% to co realizowaliśmy

w RPO 2007-2013.  Nie  sadzę,  aby samorząd województwa opolskiego powiedział  Prudnikowi,  

wy  rozwijajcie  tylko  turystykę.  Musi  być  dobra  strategia  gminy  oparta  na  realnych  plusach  

i minusach.

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

Dyrektora  o  przygotowanie  dla  Radnych  Województwa  bardziej  szczegółowej  informacji  nt.

programu.

Komisja po omówieniu tematu sformułowała wniosek:

* Komisja zwraca się do Zarządu Województwa z wnioskiem o położenie nacisku na projekty, które

będą  propagować  model  „tradycyjnej  rodziny  wielopokoleniowej”,  m.in.  promocja  „Opolskie

Kwitnące dla Rodziny”, jak również na projekty wzmacniające rodzinę wielodzietną.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację *

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

Ad. 4
Informacja nt. realizacji przez Marszałka Województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
wynikających z ustawy o usługach turystycznych w latach 2013-2014.

JANUSZ WÓJCIK Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki – W naszym zakresie działania

są  trzy  obszary:  organizacja  turystki  i  pośredników  turystycznych,  obiekty  hotelarskie,

przewodnictwo  w  turystyce.  Obecnie  Marszałek  Województwa  prowadzi  rejestr  organizatorów

turystyki  i  pośredników  turystycznych,  prowadzenie  spraw  w  zakresie  nadzoru  i  kontroli

przestrzegania  przez  organizatorów  turystyki  i  pośredników  turystycznych  przepisów  ustawy

o usługach turystycznych oraz zapewnienie ciągłości zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów,

prowadzi postępowanie związane z wydaniem decyzji w sprawach: m.in. wykreślenia organizatora

turystyki lub pośrednika turystycznego z Rejestru, odmowy wpisu do Rejestru, prowadzi sprawy

związane z wydawaniem dyspozycji wypłat zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju

w przypadku, gdy organizator imprezy go nie zapewni, prowadzi sprawy interwencyjne w związku 
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z  działalnością  organizatorów i  pośredników turystycznych,  prowadzi  sprawy w  zakresie  skarg  

i  reklamacji  klientów  biur  podróżny,  przekazuje  w  formie  elektronicznej  danych  do  systemu

informatycznego  obsługującego  Centralną  Ewidencję  Organizatorów  turystyki  i  Pośredników

Turystycznych.

Obecnie  wg  najnowszych  danych  z  miesiąca  maja  2015  r.  w  Rejestrze  Marszałka.

Województwa  Opolskiego  jest  zarejestrowanych  72  podmioty  -  organizatorów  turystyki  bądź

pośredników turystycznych jest to dość szeroka lista przedstawiona w materiale, który Państwo

otrzymali. W latach 2013-2014 bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 169 skarg na

działalność organizatorów i pośredników turystycznych.

Wysokość  gwarancji  –  największych  biur  podróży  posiadających  wpis  do  Rejestru

Marszałka  Województwa  Opolskiego:  Największe  zabezpieczenia  –  m.in.  Nowa  ITAKA,  Biuro

Turystyki Rodzinnej GOLD TOUR C.A. Rutkowska, ALMATUR Opole.

W  ewidencji  Marszałka  Województwa  Oporskiego  według  stanu  na  dzień  30  grudnia

2014 r. są wpisane 74 obiekty hotelarskie w tym 1 obiekt 5 gwiazdkowy.  Jeśli chodzi o pilotaż

i przewodnictwo to łączna liczba uprawnień nadanych przez marszałka województwa wg stanu na

dzień 31 grudnia 2013 r.: pilot wycieczek – 1760, przewodnik turystyczny – 144 w tym przewodnik

górski  –  32.  Realizacja  zadań  wynikająca  z  ustawy  o  usługach  turystycznych,  które  zostały

przekazane  ustawą  kompetencyjną  i  realizowane  jako  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji

rządowej,  finansowane są  z  budżetu  Wojewody Opolskiego,  w szczególności  zadania  z  zakresu

pilotażu, przewodnictwa, hotelarstwa. 

JÓZEF KOTYŚ Członek komisji  -  Celem naszej działalności powinno być to, aby ta działalność nie

polegała tylko na zawożeniu ludzi na wczasy do Tunezji czy na Cypr. Bo przypominam sobie początki

kształtowania i pomysły powstania Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Założenia były

takie,  że  my  musimy  sami  tworzyć  nasze  produkty  turystyczne.  Widzimy  rozwój  niektórych

obszarów. Czy są podejmowane działania, aby operatorzy przywozili do Województwa Opolskiego

turystów i pomagali sprzedawać nasze regionalne produkty turystyczne w jakimś szerszym pakiecie

na trasie Wrocławia i Krakowa.

JANUSZ WÓJCIK  Dyrektor  Departamentu Kultury,  Sportu  i  Turystyki  –  Staramy się  te wszystkie

inicjatywy wspierać. Bardzo często łączymy nasze siły  przy różnego rodzaju działaniach szczególnie

w obszarach promocji turystycznej. Staramy się również wspierać takie działania i akcje OROT-u. 
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* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację *

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

Ad 5.
Informacja z działalności Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2014 r.

ALEKSANDRA STAŃKO – GAWEŁ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Specjalista ds. informacji

turystycznej OCIT –  przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Sprawozdanie z działalności

Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2014 roku. Omówiono udział w imprezach oraz

organizację stoisk wystawienniczych Śląska Opolskiego w kraju i zagranicą jak również:

- wydane w kilku językach w 2014 r. wydawnictwa OROT-u,

- dotacje w ramach funduszy Unii Europejskiej,

- dotacje z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO oraz aplikacja z innych źródeł,

- pozyskanie nowych członków OROT,

- współpraca z Polską Organizacja Turystyczną,

- współpraca OROT na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

-  Konkursy i wydarzenia,

-  Imprezy z cyklu „Study Tour” -  w województwie opolskim dla niemieckiej  telewizji  „Deutsche

Welle”.  Ekipa  telewizyjna  nakręciła  program  o  Opolu  i  województwie  opolskim,  który  został

wyemitowany w magazynie „Euromaxx – życie i kultura w Europie”,

- Certyfikacja punktów Informacji Turystycznej w  województwie opolskim,

- Koło Przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek OROT,

- Klaster Turystyczny „VisitOpolskie”,

- Praktyki i staże w OROT,

- Opolskie Centrum Informacji Turystycznej oraz portal Visitopolskie.pl.

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację *

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

Ad. 6

Informacja pt. „Ruch turystyczny na Opolszczyźnie”.

ALEKSANDRA STAŃKO – GAWEŁ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Specjalista ds. informacji

turystycznej  OCIT  –  Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w 2012 roku podjęła inicjatywę
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przeprowadzenia  pierwszych,  kompleksowych  badań  ruchu  turystycznego  w  województwie

opolskim.

Dzięki współpracy OROT z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny

w  Opolu  oraz  Klastrem  Turystycznym  Kraju  Morawsko  –  Śląskiego  KLACR  o.s.  w  Ostarwie,

pozyskano dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach

„Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Czeska na

lata  2007-2013,  na  przeprowadzenie  badań  ruchu  turystycznego  w  województwie  opolskim.

W przekazanym materiale otrzymali Państwo szereg danych oraz wniosków, które powstały na ich

podstawie. Cały czas dane się zmieniają, ale dane z 2012 roku pokazują, iż w 80% byli to turyści

biznesowi,  20%  typowi  turyści  odwiedzający  nasze  województwo.  Do  czynienia  mamy  przede

wszystkim  z  pobytami  krótkotrwałymi.  W  roku  2005  roku  obiektów  turystycznych  było

24,  natomiast  na  dzień  dzisiejszy  mamy 53  takie  obiekty,  także  widać  że  to  zapotrzebowanie

wzrasta. Od roku 2012 nie było przeprowadzanych żadnych badań z zakresu ruchu turystycznego

nad czym ubolewamy.  Jeśli  tylko znajdą się jakieś środki to podejmiemy się ponownie takiego

działania. Ponieważ jednoroczne przeprowadzenie badania ruchu turystycznego to jest koszt 50-60

tys. zł. OROT nie posiada takich środków w swoim budżecie. 

JANUSZ  WÓJCIK  Dyrektor  Departamentu  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  –  Chcę  pochwalić  OROT

bardzo dobrze współpracujemy ze sobą na bieżąco realizujemy zadania,  obsługujemy wszystkie

ważniejsze imprezy m.in. targowe .

JÓZEF KOTYŚ Członek komisji  - Czy aktualizują Państwo na bieżąco stronę internetową  nt. hoteli,

restauracji, informację o obiektach. Czy mają Państwo elektroniczną rezerwację, czy myślą Państwo

o jakimś projekcie w tym kierunku? Było by to bardzo potrzebne.

ALEKSANDRA STAŃKO – GAWEŁ Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna -  Specjalista ds.

informacji turystycznej OCIT – na bieżąco są uzupełniane informacje. Nasz portal internetowy jest

darmowy i wpisujemy każdego kto się do nas zgłosi, nie jesteśmy w stanie każdego wyłapać ale

staramy się na bieżąco to uzupełniać.  Jest to baza dla każdego turysty, uaktualniamy stronę na

bieżąco  o  informacje  na  temat  organizowanych  imprez.  Rezerwacji  elektronicznej  nie  ma,

zastanawiamy się nad tym, możliwe, że uda nam się to zrobić w przyszłości.

JÓZEF KOTYŚ Członek komisji  - Moim zdaniem jest to zadanie dla Klastra turystycznego.

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

że jeśli zorganizujemy wspólne posiedzenie z Komisją Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu to

wrócimy to tematu związanego z turystyką.
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* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli informację *

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

Ad. 7.
W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji poinformowała członków komisji, iż  w dniu

25 maja br. oraz 27 maja br.  przesłano pocztą elektroniczną do członków komisji odpowiedzi na

wnioski komisji z posiedzenia komisji w dniu 23 kwietnia br. Przewodnicząca Komisji przypomniała

również, iż wyjazdowe posiedzenie komisji do Elektrowni Opole odbędzie się w dniu 24 czerwca br.

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

Zakończenie – godz. 1730

         Przewodnicząca Komisji Polityki                                      
       Regionalnej, Gospodarki i Turystyki
                                                                                                         
                          Elżbieta Kurek

Protokołowała

Jadwiga Moryto
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