
KOMISJA

WSPÓŁPRACY Z ZAGRANIC Ą I PROMOCJI REGIONU

protokół z posiedzenia 14 / 15 w dniu 17 grudnia 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista
obecności  członków  Komisji,  lista  zaproszonych  gości  oraz  wnioski  z  posiedzenia  w
załączeniu.  Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz  13  00 zakończyło  o  godz  15  30.  Obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Rasch według zaplanowanego porządku obrad.

Porządek obrad:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa
Opolskiego na 2016 rok.
2.Podsumowanie pracy Komisji w 2015 roku.
3.Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2016 rok.
4.Sprawy różne.

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Pracy  Sejmiku
Województwa Opolskiego na 2016 rok
N.Rasch – otrzymaliśmy wszyscy projekt uchwały,  do której załącznikiem jest plan pracy
Sejmiku na 2016 rok. Plan Pracy Sejmiku zawiera propozycje tematów przedstawione przez
Zarząd  Województwa,  przez  Departamenty,  są  to  projekty  uchwał,  sprawozdania  i
informacje, które przyjmuje Sejmik na  podstawie obowiązujących ustaw i innych przepisów
oraz ważne tematy z punktu widzenia samorządu województwa. Wiadomo, że plan pracy jest
otwarty i w ciągu roku ulega zmianom.

*  Członkowie Komisji pozytywnie / 5 głosami za / zaopiniowali projekt uchwały –
wniosek w załączeniu. 

Podsumowanie pracy Komisji w 2015 roku.
N.Rasch – wszyscy członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie  z prac naszej Komisji za
2015  rok.  Jest  to  krótkie  przypomnienie  tego,  czy  zajmowaliśmy się  i  wniosków,  jakie
kierowaliśmy  do  Zarządu.  Wiele  z  tych  wniosków  dotyczyło  spraw  bardzo  istotnych,
zwłaszcza te dotyczące promocji. Po podsumowaniu widać na jakich polach mamy jeszcze
wiele  do  zrobienia,  np.  powołanie  Rady  Promocji  Opolszczyzny.  Jako  Przewodniczący
Komisji mam często uczucie niedosytu i tego, że wiele jeszcze jest do zrobienia, a z różnych
względów się nie udało zrobić, bądź zrobiono coś, ale tylko częściowo.
H.Kołodziej – mam takie spostrzeżenie, że na stronie internetowej sejmiku nie ma wykazu
naszych partnerów zagranicznych, więc proponuję, aby taka interaktywną mapkę z partnerami
gmin i powiatów województwa opolskiego zamieścić.
M.Figiel – na stronie Urzędu Marszałkowskiego jest wykaz partnerów zagranicznych gmin i
powiatów z naszego województwa. 

Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2016 rok.
N.Rasch – na sesji Sejmiku w miesiącu styczniu będą przyjmowane plany pracy wszystkich
merytorycznych  Komisji.  W planie pracy naszej  Komisji  znajdą  się  tematy wynikające z
planu pracy Sejmiku i u nas będzie to, jak co roku sprawozdanie ze współpracy z zagranicą,
sprawozdania  z  działalności  Biur  w  Brukseli   i  w  Moguncji,  sprawozdania  budżetowe,



opiniowanie budżetu  Województwa na kolejny rok i  inne tematy,  które są  kierowane  do
zaopiniowania  do  wszystkich  Komisji.  Pozostałe  tematy,  którymi  w  następnym  roku
będziemy się  zajmować  musimy określić  sami,  dlatego proszę  o  przemyślenie  tematów i
przekazanie  ich  do  mnie  lub  do  Biura  Sejmiku  i  plan pracy  na  rok  2016  będziemy
opracowywać.  Chciałbym,  aby  przyszły  rok  przyniósł  dobre  rozwiązania  w  sprawach
promocji i chciałby się tematami promocji zajmować szczególnie. W obszarze współpracy z
zagranicą w 2016 roku mamy już pewne terminy, wiemy, że z pożegnalną wizytą przyjedzie
w kwietniu Prezydent  Mertes,  w marcu Komisja pojedzie na Węgry,  aby uczestniczyć  w
obchodach  Dnia  Przyjaźni  Polsko-Węgierskiej,  zaprosimy do  złożenia  rewizyty  w Opolu
bliźniaczą  Komisję  z  Kraju  Ołomunieckiego  i  pozostaje  zaplanowanie  naszych  wizyt  w
regionach partnerskich. Od dawna rozmawialiśmy o wyjeździe na Ukrainę, który z widomych
względów  odsunął  się  w  czasie,  teraz  może  być  dobry  moment  do  złożenia  wizyty  w
Obwodzie  Iwano-Frankiwskim  i  proponowałbym  termin  wrzesień  –  październik.  Przy
dyskusji  nt.  planu  pracy  określimy  terminy  wyjazdów,  które  wiadomo  będą  ustalane  w
zależności  od  bieżącej  sytuacji,  musimy  też  przedyskutować  je  pod  kątem  możliwości
finansowych  Sejmiku.  Na  miesiąc  styczeń  proponuję  dyskusję  nt.  promocji  Sejmiku  i
Radnych Województwa.

Opracowała Przewodniczący Komisji 
Jadwiga Moryto        Norbert Rasch


