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PROTOKÓŁ 

Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyk i 

z posiedzenia XVII/16 w dniu 21 kwietnia 2016 roku  

 

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

1. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2015 roku. 

2. Informacja dotycząca działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki za 2015 r. 

- Realizacja zaplanowanych działań. 

3. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Opolskiego do roku 2020. 

4. Sprawy różne. 
 

Przewodnicz ąca Komisji El żbieta Kurek przywitała członków komisji oraz zaproszonych 

gości. Przewodnicząca stwierdziła quorum i odczytała porządek obrad. 

 Porządek obrad posiedzenia został przyjęty.  

 

Ad. 1.  

Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa op olskiego w 2015 roku. 

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

na rynku pracy w 2015 roku była zdecydowanie lepsza pod każdym względem niż w roku 

2014. Wszystkie wskaźniki sytuacji, które monitorujemy tj. przeciętne zatrudnienie było wyższe 

o 1,5 tys. osób niż w 2014 r., przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 166 zł, wskaźnik 

zatrudnienia również był wyższy oraz stopa bezrobocia też była niższa. 

 Rok 2015 jest pierwszym rokiem od 2008 r., gdzie stopa bezrobocia zdecydowanie spadła. 

Porównując ją do 2014 r. była niższa o 1,6 % (na koniec grudnia). Liczba bezrobotnych była 

niższa, spadła w porównaniu do 2014 roku o 6 tys. bezrobotnych. 

 Napływ i odpływ z bezrobocia. Po analizie, osoby które odchodzą z bezrobocia, które są 

wyrejestrowane z listy, na pierwszym miejscu jest to podjęcie zatrudnienia, (w granicach 50%) 

przede wszystkim to podjęcie pracy niesubsydiowanej.   

 Szkolenia są na pierwszym miejscu jeśli chodzi o formy aktywizacji osób. W 2015 roku 1800 

osób zostało wysłanych na szkolenia w skali województwa, na drugim miejscu mamy roboty 

publiczne, na trzecim miejscu mamy refundacje kosztów utworzenia nowego miejsca pracy, 

najmniej mamy - refundacje składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to nowa forma 

wprowadzona ustawą, przede wszystkim dla osób po 50 roku życia. Cieszy się ona bardzo 
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słabym zainteresowaniem nie tylko u nas, ale i w skali kraju. Pracodawcy nie chcą przyjmować 

osób starszych nawet na refundacji części wynagrodzenia. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia                  

w skali kraju to jesteśmy na 6 - 7 miejscu. Na koniec grudnia u nas wynosiła 10,2% w skali 

kraju to 9,8%. Spadek bezrobocia nastąpił we wszystkich powiatach. Największy spadek 

bezrobocia odnotowano w powiecie namysłowskim, brzeskim, nyskim i głubczyckim. Najniższy                          

w Strzelcach Opolskich, ale tam stopa bezrobocia jest niska i w Kędzierzynie Koźlu. Ofert 

pracy w 2015 roku było prawie 4,5 tys. więcej niż w 2014 r.  Na koniec 2014 roku liczba osób 

przypadających na jedną ofertę wynosiła 22 osoby, na koniec 2015 roku 14 osób na jedno 

miejsce. Jeśli chodzi o grupy zawodowe w których wzrosły nam oferty pracy to robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy, robotnicy przy pracach prostych. Spadek ofert nastąpił przy 

pracownikach usług osobistych, sprzedawca i pracowniach biurowych. Najwięcej ofert 

zgłoszonych było w takim zawodzie jak robotnik gospodarczy (ponad 3600 ofert), sprzedawca                     

i technik prac biurowych. Badamy również ile było podjęć pracy tych subsydiowanych                

i niesubsydiowanych. W 2015 roku ofert niesubsydiowanych było aż 70% w skali całego kraju 

a w roku 2014 67 %. Zawody nadwyżkowe i deficytowe. Cały czas powtarza się,                            

że deficytowych odnotowujemy typowo w tzw. zawodowych zawodach tj. w budowlance  

potrzebują, tokarzy, hydraulików, cieśli, stolarzy – osoby które mają uprawienia. Z dziedzin 

medycznych to pielęgniarki, opiekunowie osób starszych czy niepełnosprawnych, ale też 

doradcy finansowi, inwestycyjni, logistycy. Poszukiwani są programiści. Jeśli chodzi                           

o nadwyżkę to cały czas mówimy o ekonomistach. Na koniec 2015 roku jeśli chodzi o technika 

ekonomistę to były 473 osoby zarejestrowane a tylko 5 ofert pracy. Jeśli chodzi o magistra 

ekonomii to było 420 osób zarejestrowanych a 9 ofert pracy. Nadwyżka jest również wśród 

pedagogów, nauczycieli nauczania początkowego czy spawaczy, ale nie posiadających 

uprawnienia. Dziękuję. 

MARIUSZ BOCHENEK członek komisji – Jest nadwyżka spawaczy bez uprawnień, jaka jest 

szansa, aby zdobyli te uprawnienia? Czy Urząd pracy może tutaj pośredniczyć? 

RENATA CYGAN Zast ępca Dyrektora WUP w Opolu – Możliwości są, tylko szkolenia są 

bardzo drogie, wieloetapowe i pracownik musi uprawdopodobnić, że po tym szkoleniu ktoś go 

przyjmie. Urząd pracy może zaoferować pracę, szkolenie, ale jeśli taka osoba 

uprawdopodobni, że ktoś go przyjmie. Musi być oferta na tą osobę. Na dzień dzisiejszy nie ma 

żadnej sankcji jeśli pracodawca nie przyjmie później takiej osoby. 

LESZEK ANTOSZCZYSZYN członek komisji – Z czego wynika taki duży spadek 

bezrobocia? Wyjazd zagranicę, czy nowe miejsca pracy? 

RENATA CYGAN Zast ępca Dyrektora WUP w Opolu – Są rożne uwarunkowania, ale na 

pewno i nowe miejsca pracy i wyjazd zagranicę. Dostaliśmy więcej, ponad 5 mln zł z Funduszu 

Pracy na aktywizacje tych osób. Te osoby są częściej wysyłane do pracy (np. Wałbrzyska 

Strefa Ekonomiczna). Powstało również dużo nowych zakładów.  

MARIUSZ BOCHENEK członek komisji – Mam jeszcze pytanie odnośne spadku ofert 

sprzedawców, chociaż widzę ogromne zapotrzebowanie, czy to jest kwestia być może tego, że 
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handlowcy bardzo często szukają we własnym zakresie i swoimi sposobami? 

RENATA CYGAN Zast ępca Dyrektora WUP w Opolu – Badania wykazują, że tylko około             

20 - 30% ofert  z rynku spływa do Urzędu Pracy. To jest bardzo rotacyjny zawód. Nie ma teraz 

obowiązku zgłaszania przez pracodawców ofert pracy do Urzędu Pracy. 

 Obraz prawdziwego bezrobocia zamydla również to, że rejestrują się osoby tylko i wyłącznie 

ze względu na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne. Wyprowadzenie składek z Urzędu Pracy 

pokazało by jak naprawdę wygląda sytuacja bezrobocia.  

MARIUSZ BOCHENEK członek komisji – Czy Państwo pośredniczą w pomocy dot. ofert 

zatrudnieniu obcokrajowców jeśli chodzi o nasz powiat opolski czy województwo? 

RENATA CYGAN Zast ępca Dyrektora WUP w Opolu – Jeśli chodzi o obcokrajowców to jest 

to bardzo trudna sprawa. Do pół roku jeśli chce obcokrajowiec podjąć u nas zatrudnienie nie  

musi mieć  żadnego zezwolenia na pracę, ale musimy mieć zapewnienie od pracodawcy, że tą 

prace ma i oświadczenie, które pracodawca składa do Powiatowego Urzędu Pracy (zapytanie 

czy w to miejsce nie ma naszego pracownika). 

MARIUSZ BOCHENEK członek komisji – Czy jest jakaś szansa, aby Urząd Pracy włączył się 

w możliwość pozyskiwania dodatkowych, możliwych kwalifikacji już na etapie edukacji poprzez  

kursy np. wózków widłowych dla uczniów technikum, czy rożnego rodzaju szkolenia np. 

spawacza?    

RENATA CYGAN Zast ępca Dyrektora WUP w Opolu – Powiatowe Urzędy Pracy zajmuje się 

osobami zarejestrowanymi powyżej 18 roku życia. Cały czas to monitorujemy                                    

mamy podpisane umowy z uczelniami, mówimy jakie są nadwyżki zawodów. Kierunek 

ekonomiczny jest na wszystkich uczelniach, ale dopóki osoby chcą się kształcić w tym 

kierunku to uczelnie  z niego nie zrezygnują.  

 Oprócz naszego doradztwa na rynku, to nie ma żadnego. Doradcy w szkołach nie mają 

pojęcia o rynku pracy. My nie możemy zajmować się szkołami, tak też napisało do nas 

Ministerstwo. Dzieci na etapie wyboru zawodu pozostawione są same sobie, zazwyczaj 

wybierają to co każą rodzice. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca komisji – Prawdopodobnie Najwyższa Izba Kontroli nie 

najlepiej oceniła Urzędy Pracy w skali Polski i miały być jakieś zmiany przygotowane przez 

Ministerstwo. 

RENATA CYGAN Zast ępca Dyrektora WUP w Opolu – Nie chciałabym się wypowiadać na 

ten temat, ponieważ nie uczestniczyłam w Konwencie Dyrektorów.  

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek komisji – Jeśli chodzi o spawaczy. Jest pewien system 

szkolenia, który jest własnym systemem firmy holenderskiej, ma własną komisję 

egzaminacyjną, własny cykl szkolenia. Problem nie tkwi w sprawności szkolenia zawodowego, 

doszkalania zawodowego osób nieprofesjonalnie przygotowanych do danego zawodu tylko 

problemem jest to, że teraz są zawody wymagające, które potrzebują gruntownej rzetelnej 

wiedzy danej dziedziny, czy to jest medycyna, czy obróbka metali, zawsze musi być spełniony 

ten warunek. Powstało 8300 nowych miejsc pracy, a jeśli chodzi o miejsca pracy, które są 
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rejestrowane w grupie jako pracodawcy 1500 wzrostu to jest ogromna różnica. Rozumiem, że 

jak zakładam własną firmę to nie ma mnie w tym wykazie. Temat jest fascynujący i bardzo 

trudny. Jeśli chcielibyśmy zbudować model, w którym system edukacji zajmuje się 

prognozowaniem pobytu na zawody, skala błędów nie była by mniejsza. Swobodnych doborów 

i poszukiwań.  Przykład Brzegu i Nysy  jest dowodem, że dało się wyprostować wszystko co 

się dało wyprostować. Jest deficyt pracowników a nie pracy.  

RENATA CYGAN Zast ępca Dyrektora WUP w Opolu – U nas nie ma przepływu pomiędzy 

Urzędami Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej. Osoba, która nie chce podjąć pracy                      

i korzysta z różnych form pomocy ona nigdy do pracy nie pójdzie i o wiele nie zmniejszy się 

ten rynek. Takie osoby nie powinny być zarejestrowane, ale gdzieś świadczenia muszą 

uzyskać. Składki powinny być wyprowadzone z Urzędów Pracy.  

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca komisji – Ważna jest informacja, że poprawiła się 

sytuacja młodych osób na rynku pracy. 

LESZEK ANTOSZCZYSZYN członek komisji –  z punktu widzenia przedsiębiorcy, uważam 

że szkolenia nie są potrzebne. Przedsiębiorca sam sobie wyszkoli pracownika. Większe 

pieniądze powinny być przeznaczone na wyposażenie stanowisk pracy, to będzie bardziej 

przydatne dla przedsiębiorcy. 

*Członkowie komisji przyjęli Informację o sytuacji na rynku pracy  
województwa opolskiego w 2015 roku* 

 
Wniosek: Komisja pozytywnie ocenia kompleksowe i wieloletnie działania Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy i innych instytucji wspierających tworzenie miejsc pracy na rzecz ograniczenia 

bezrobocia, szczególnie w obszarach, które zaliczane były do jednostek o strukturalnym 

bezrobociu.  

 Komisja z zadowoleniem zauważa, że obecny stan na rynku pracy województwa opolskiego 

charakteryzuje się pewną równowagą i harmonią działań na rzecz bezrobotnych.  

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

Ad.2 

Informacja dotycz ąca działalno ści Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki za 2015 r.  - 

Realizacja zaplanowanych działa ń. 

 
DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki  – 

Przedstawił działania podejmowane przez OCRG w 2015 r. oraz realizowane działania 

związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. tworzenie 

warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności 

gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

województwa jak również działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz 

tworzenie potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi 

inwestorów krajowych i zagranicznych. OCRG w 2015 r. jako Instytucja Pośrednicząca we 

wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w obszarze 
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działań i projektów przeznaczonych dla przedsiębiorców w kontekście zamknięcia okresu 

finansowania 2007-2013 oraz rozpoczęcia działań na okres 2014-2020. zostały przedstawione 

i omówione działania poszczególnych działów: 

- Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, 

- Dział Innowacji, 

- Dział Przedsiębiorczości, 

- Dział Przyjmowania i Oceny Projektów, 

- Dział Rozliczeń Projektów, 

- Dział Kontroli. 

MARIUSZ BOCHENEK członek komisji –  Chciałbym przede wszystkim pochwalić OCRG, 

projekt zbliżenia szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy to jest strzał                  

w dziesiątkę jak również Klub 150. 

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – To był projekt, który obejmował 

absolwentów szkół wyższych, otrzymaliśmy zgodę będziemy pracowali z absolwentami szkół 

zawodowych, mam nadzieję, że to zaowocuje. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca komisji – Coraz większe jest zainteresowanie 

szkolnictwem zawodowym w Polsce. 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek komisji – Efekty są bardzo pozytywne i imponujące. 

Musicie mieć program przetrwania przez następne lata. 

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – Mamy swoją wizję. Zdajemy sobie 

sprawę, że w momencie jeśli fundusze się skończą to cała Instytucja Pośrednicząca idzie                 

w odstawkę.   

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek komisji – Nie może tak być, trzeba dokładać do 

interesu, żeby wyjąć to trzeba włożyć. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca komisji – Mają Państwo jakaś strategię? 

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – Przekształcenie się np. w spółkę 

kapitałową ze 100% udziałem województwa po to, abyśmy mogli zarabiać na siebie. 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek komisji – Ja będę bronił instytucji jako instytucji, która 

musi mieć wsparcie.  

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – To jest podobnie jak z kulturą ona 

sama się nie utrzyma. Musi mieć wsparcie, podobnie jak Instytucje otoczenia biznesu. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca komisji – Jakie są efekty pracy Pana Przemysława 

Łebzucha w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego w Nadrenii – Palatynacie jeśli 

chodzi o pozyskiwanie inwestorów. 

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – Powinno być to zawarte                              

w Sprawozdaniu, które przygotowywał Dyrektor Mateusz Figiel. My współpracujemy na takiej 

zasadzie, że mamy trzy, cztery wydarzenia w ciągu roku wspólnie. Pomaga nam bardzo w ten 

sposób, że regularnie prowadzi platformę, na której przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje 

zapotrzebowanie jak również dawać swoje oferty. My z tego korzystamy.   
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*Członkowie komisji przyjęli Informację dotyczącą działalności Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki za 2015 r. - Realizacja zaplanowanych działań*. 

 

Wniosek: Komisja dobrze ocenia prace Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie 

realizacji projektów we współpracy z różnorodnymi podmiotami szczególnie gospodarczymi. 

Komisja docenia działalność K-150 oraz wdrożenie programu zbliżenia szkolnictwa 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.  

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

 

Ad. 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Regionalnej S trategii Innowacji Województwa 
Opolskiego do roku 2020. 
 
DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki  –        

Mamy parę inteligentnych regionalnych specjalizacji takich obszarów grup technologii, które 

pozwolą naszemu województwu wyjść trochę do przodu tj. budownictwo, odnawialne źródła 

energii, przemysł meblarski, przemysł chemiczny, mamy potencjalne inteligentne specjalizacje, 

biotechnologie, turystyka i medycyna. Przedsiębiorca każdy, który chce uzyskać dotację, albo 

wyższą punktację w dotacji  musi wpisywać się w te inteligentne specjalizacje. Realizujemy 

RSI w oparciu o projekty, które sobie wypracujemy. Realizacja założonych celów generalnie  

opiera się na tym, aby znaleźć sobie źródło finansowania publiczne, prywatne lub zagraniczne. 

To są trzy źródła finansowania z których czerpie RSI. To są głównie przedsiębiorcy, którzy  

realizują swoje projekty, jednostki naukowo – badawcze, instytucje otoczenia biznesu.                      

 W ubiegłym roku były zrealizowane 132 projekty innowacyjne rożnego rodzaju. Całkowita 

wartość tych projektów to ponad 54 mln zł. Współpracowaliśmy w ubiegłym roku z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Parkiem 

Przemysłowym Metalchem, Kędzierzyńsko – Kozielskim Parkiem Przemysłowym, Oleskim 

Koszykiem – przemysł spożywczy. Realizacja wojewódzkich projektów współfinansowanych ze 

środków europejskich w podziale na powiaty: powiat kluczborski wartość ogółem ponad 19 mln 

zł, zauważalny jest również powiat opolski 14 mln zł.  

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek komisji – Uważam, że jesteśmy na bardzo niskim 

poziomie, przydałaby się nam informacja jak wygląda ta sytuacja z robotami i z tymi 

wydatkami.  

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – W skali Europy jest nie za wysoka.  

Przez parę ostatnich lat podwoiliśmy wydatki na innowację, tylko z drugiej strony jest to, że 

Europa ucieka. Tempo uciekania jest szybsze niż tempo naszego gonienia.  

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek komisji – My nie mamy w ogóle tego tempa.  

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – Tak tempo jest niezadowalające jeśli 

chodzi o doganianie tej czołówki. Chociaż liczby pokazują, że jest to dynamiczny wzrost.  

MARIUSZ BOCHENEK członek komisji –  Jak wygląda współpraca z uczelniami wyższymi              
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w zakresie innowacyjności?  

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca komisji – Rozmawiałam z pracownikami naukowymi                  

z Politechniki, niestety nie za wiele się dzieje. Jeśli każda uczelnia będzie się zamykać                     

w sobie, to uważam że nie wiele z tego wyjdzie. My musimy się stać bardziej innowacyjni jako 

kraj. 

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – My możemy bardzo chętnie 

współpracować, ale nie mamy mocy sprawczej jeśli chodzi o Uniwersytet czy Politechnikę. 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek komisji – Marszałek ma odpowiedzialność za 

realizację Regionalnej Strategii Innowacji. Ja proponowałem, aby był jeden Członek Zarządu 

odpowiedzialny za koordynację innowacyjności. Wy wykonujecie tylko pewne usługi. Problem 

jest naszej niezdolności do adopcji nowej wiedzy. Przedsiębiorcy nie zamawiają u naukowców 

oni nawet nie wiedzą co mają zamówić. Bez inicjatywy przedsiębiorcy nas nie będzie. 

Powinniśmy galopem się brać za przedsiębiorców, organizować w każdym środowisku 

biznesowym spotkania branżowe i dyskutować co możemy zrobić. Na Politechnice                         

Śląskiej w Gliwicach jest Prorektor ds. znajdowania pieniędzy u przedsiębiorców na rozwój 

nauki. 

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG –  Ilościowo wygląda to podobnie, ale 

wyniki inaczej.  

 Z punktu widzenia OCRG mamy nieźle skonstruowaną Regionalną Strategię Innowacji                     

i przeprowadzoną diagnozę.  

BARTŁOMIEJ HORACZUK Dyrektor Departamentu Infrastru ktury i Gospodarki – Jako 

Dyrektor departamentu, który nadzoruje OCRG, dziękuję za tą dyskusję, faktycznie jak Radni 

zauważyli są ogromne wyzwania jeśli chodzi o RSI. Po dobrym początku, czyli stworzenia 

naprawdę dobrego dokumentu, pozytywnie ocenionego przez Komisję Europejską, mamy ten 

etap wdrażania z którym uczciwie trzeba przyznać jest problem, jak również jest problem                    

z wdrażaniem RPO. Są to wyzwania, które stoją przed jednostką. Musimy popracować                        

z Zarządem nad wdrażaniem RSI. Trzeba wrócić do rozmów z uczelniami, które zostały 

rozpoczęte przy tworzeniu RSI i kontynuować i w tym znaleźć rozwiązania na miarę 

województwa opolskiego. 

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – Jesteśmy na końcówce tworzenia 

takiego dokumentu analogicznie do statusów klastrów krajowych, zaproponujemy Zarządowi 

przyjęcie regulaminu dotyczącego statusu regionalnego klastra kluczowego. Aspiruje ku temu 

Metalchem,  Kędzierzyn – Koźle. Mając taki status można się pokusić o wyższe punktowanie, 

gdzie aplikowane są środki krajowe, aby wypromować parę jednostek.  

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Członek komisji –  Sytuacja jest bardzo trudna. Zarząd 

Województwa nie zdaje sobie sprawy jaką bierze na siebie odpowiedzialność. Uważa,                       

że powinniśmy przyspieszyć Raport z RSI i wyciągnąć wnioski. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicz ąca komisji – Również uważam, że to powinniśmy brać jako 

priorytet. 
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MARIUSZ BOCHENEK członek komisji – Województwo Opolskiego było potentatem                    

w przemyśle motoryzacyjnym. Jeśli chodzi o samochody dostawcze, różnego rodzaju 

koncepcje, to tutaj jest ogromne pole do innowacyjności.  

DARIUSZ MAZURCZAK Zast ępca Dyrektora OCRG – Jeśli o to chodzi to mogę zapewnić, 

że jesteśmy bardzo dobrze konkurencyjni. Opolszczyzna choć nie ma zakładów produkcyjnych 

pojazdów, ale jest bardzo dobrym dostawcą części (podzespołów). Oni bardzo dobrze sobie 

tutaj radzą. Jeśli chodzi o dostawę podzespołów to Opolszczyzna jest naprawdę w bardzo 

dobrej pozycji jeśli chodzi o czołówkę europejską.  

 

*Członkowie komisji przyjęli Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020*. 

 
 

Wniosek: Komisja zwraca się z wnioskiem do Zarządu Województwa Opolskiego                                

o przyspieszenie przygotowania Raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji. 

 

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

 

(Obecnych Członków Komisji na posiedzeniu - 5) 

Ad. 4  
Sprawy ró żne. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała Członków Komisji, iż: 

•  wpłynęło zaproszenie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

- wspólne posiedzenie Komisji Sejmiku Woj. Lubuskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego                  

i Wielkopolskiego w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej, 

• wysłano wraz z zaproszeniem na komisję do wiadomości Uchwałę Rady Miejskiej                

w Głuchołazach w sprawie podjęcia przez ZDW budowy drogi w ciągu drogi 411                       

w Głuchołazach oraz budowy drogi relacji Podkamień - Niwnica stanowiącej połączenie 

DW 411 z obwodnicą Nysy  

 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: 
 
 

                                                                   
 
 


