
KOMISJA

WSPÓŁPRACY Z ZAGRANIC Ą I PROMOCJI REGIONU

protokół z posiedzenia 2 / 15 w dniu 22 stycznia 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  16  00.  Obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Rasch.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
2.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planów pracy  Komisji  Stałych
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok.
3.Informacja  o  planowanych  na  2015  rok  uroczystościach,  wydarzeniach  i  imprezach  w
obszarze współpracy z zagranicą i promocji regionu.
4.Informacja o priorytetach współpracy z zagranicą Województwa Opolskiego.
Informacja o regionach partnerskich Województwa Opolskiego.
5.Sprawy różne.

*  do  porządku  obrad  wprowadzono  dodatkowy  punkt  –  zaopiniowanie  projektu
uchwały w sprawie przyjęcia insygniów Województwa Opolskiego – poszerzony porządek
obrad przyjęto w głosowaniu jednogłośnie.

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
N.Rasch – Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2015 rok,
omówił  propozycje do planu w poszczególnych  miesiącach. Komisja w tym roku planuje
wyjazdy do Nadrenii-Palatynatu, do Kraju Ołomunieckiego oraz posiedzenie wyjazdowe do
Lewady w Zakrzowie. Plan pracy jest ramowy, może ulec zmianie, możemy w ciągu roku
zadecydować o dodatkowym posiedzeniu wyjazdowym, wyjściu do instytucji lub jednostki,
gdy zajdzie uzasadniona potrzeba. 
K.Pyziak – my jako Komisja, która zajmuje się promocją regionu powinniśmy zabrać glos w
sprawie przyznawania Odznak Za zasługi dla Województwa Opolskiego. Moim zdaniem tych
odznaczeń przyznaje się zbyt dużo, stało się już bardzo pospolite, zdewaluowało się. Moim
zdaniem ilość  przyznawanych odznaczeń  należałoby ograniczyć,  dobrym wyjściem byłoby
także podzielenie na kategorie tj. brąz, srebro i złoto. Powinniśmy w tej sprawie zabrać głos,
tu konieczna byłaby zmiana regulaminu przyznawania odznaki.
N.Rasch – jestem tego samego zdania i w tej sprawie Komisja zabierała już głos. Podobnie
było z przyznawaniem tytułu Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego. Na początku
przyznano  ich  niewiele,  potem  ilość  przyznanych  znacznie  wzrosła  i   wystąpiliśmy  z
wnioskiem o ograniczenie, co obecnie ma miejsce i ten tytuł zachowuje w związku z tym
prestiż. 
D.Cedro – Pan Marszałek, aby tytuł Honorowego Obywatela się nie dewaluował, zmniejszył
ilość przyznanych odznaczeń. W przypadku odznaki Za zasługi wskazana byłaby dyskusja o



tym, aby tak dużej ilości wniosków nie przyjmować. Ustawa o odznaczeniach dopuszcza ich
stopniowanie.
K.Pyziak – w Gabinecie Marszałka przy przyjmowaniu wniosków powinna już być ocena i
pewna selekcja, tam nikt nie przygląda się słuszności tych odznaczeń.
N.Rasch  –  zgodzę  się,  że  ograniczenie  oraz  stopniowanie  byłoby  słuszne  i  proponuję
zwrócenie  się  do Zarządu Województwa z wnioskiem w tej  sprawie,  proponuję  też,  aby
posiedzenia Kapituły nie odbywały się podczas sesji Sejmiku – wniosek w załączeniu.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok.
N.Rasch – my przyjęliśmy plan pracy dla naszej Komisji i pozostałe Komisje przyjmują na
posiedzeniach swoje plany roczne, które są załącznikami do projektu uchwały, która będzie
przyjmowana  na  najbliższej  sesji  Sejmiku.  Nam  pozostaje  zaopiniowanie   projektu  tej
uchwały.

* Członkowie Komisji pozytywnie 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały – wniosek w załączeniu.

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  insygniów  Województwa
Opolskiego.
D.Cedro  –  Przewodniczący  Sejmiku  podjął  inicjatywę  uchwalenia  kolejnych  insygniów
Województwa  Opolskiego,  miałoby  to  na  celu  wzmocnienie  symbolicznego  wymiaru
samorządności  województwa,  podkreślenie  tożsamości  regionalnej  i  tradycji  łączącej  jego
mieszkańców.  Nie  bez  znaczenia  jest  także  kreowanie  pozytywnego  wizerunku  naszego
regionu  na  tle  innych  regionów  w  kraju  wobec  gości  zagranicznych  oraz  mieszkańców
województwa  i  powinno  przyczynić  się  do  podniesienia  prestiżu  regionu  i  funkcji
Przewodniczącego Sejmiku.
A.Sałacki  –  jestem za uchwaleniem insygniów,  chcę  znać  cenę  projektu oraz  wykonania
insygniów.
D.Cedro  -  projekt  kosztuje  3  tysiące  złotych,  wykonanie  ok.  10  tysięcy  złotych.  Są
prowadzone rozmowy z potencjalnym fundatorem, także nie byłoby to płacone ze środków
budżetu Województwa.
K.Pyziak  – też  jestem za przyjęciem insygniów,  chciałbym,  aby ranga Przewodniczącego
Sejmiku była podkreślona. Na sesjach rad gmin, nawet tych niewielkich przewodniczący mają
łańcuchy, a województwo tych insygniów nie ma.
N.rasch  –  chciałbym  zapytać,  dlaczego  w  łańcuchu  występuje  znak  Rodła,  czym  autor
projektu się kierował.
K.Pyziak – też chciałbym wiedzieć, czyj to jest pomysł, czy Zarządu Województwa, proszę
nam to wyjaśnić.
D.Cedro – Zarząd Województwa nie brał w tym udziału, prof. M.Molenda został wybrany do
wykonania projektu i dawanie mu wskazówek byłoby nie na miejscu. Sam prof. Molenda
dotarł do nazw sal na Ostrówku i ten projekt jest jego wymysłem autorskim, jego wizją. Jeżeli
mu to zasugerujemy, to może formę ogniwa zmienić.
K.Pyziak – można odczekać 1 miesiąc, na razie nie dawać pod obrady na styczniowej sesji i
po uzgodnieniach procesować nad ta uchwałą np. w miesiącu lutym.
H.Kołodziej – Znak Rodła jest istotnym elementem dziedzictwa tego województwa, ale jest
tylko elementem części jego historii, nie jest symbolem, który łączy, aby ta idea nie stała się
ideologią, dojdzie do sporów i może niepotrzebnych słów, które mogą paść na sesji.
D.Cedro  –  Przewodniczący  Sejmiku  dąży  do  tego,  aby  ten  projekt  był  przyjmowany na
styczniowej sesji Sejmiku.



N.Rasch – decydujemy się na uchwalenie insygniów, których nie mieliśmy przez całe lata, a
teraz pospiech, taki sposób procedowania mi się nie podoba.
K.Pyziak – też uważam, że szybka decyzja niczemu nie służy, sprawa najpierw powinna być
omówiona na Prezydium Sejmiku. Nie powinniśmy się śpieszyć  z uchwlaniem insygniów,
powinniśmy wszystko starannie uzgodnić. Na sesji Sejmiku insygnia powinny być przyjęte z
aplauzem, przyjęte oklaskami, inaczej możemy spodziewać się niepotrzebnej awantury.
N.Rasch – powinniśmy iść do przodu, nie sięgać do spraw historycznych i szukać symbolu,
który nas łączy.
K.Pyziak – proponowałbym, aby przedstawić jeszcze inne propozycje, aby ni dążyć do sporu
i konfrontacji.
N.Rasch – proponuję wniosek, w którym poprosilibyśmy o jeszcze inne propozycje projektu,
Komisja  przyjmuje  pozostałe  elementy  projektu  oprócz  Znaku  Rodła  i  po  osiągnięciu
konsensusu w tej sprawie skierowanie pod obrady na następnej sesji Sejmiku.

*Członkowie  Komisji  4  głosami  za,  przy  2  głosach  wstrzymujących  się  przyjęła
wniosek  w sprawie insygniów Województwa i odstąpiła od głosowania nad przedstawionym
projektem uchwały – wniosek w załączeniu. 

Informacja o planowanych na 2015 rok uroczystościach, wydarzeniach i imprezach w
obszarze współpracy z zagranicą i promocji regionu.
Mateusz Figiel przedstawił wykaz  najważniejszych imprez zaplanowanych na 2015 rok w
obszarze współpracy z zagranicą i promocji regionu.
A.Sałacki  –  w województwie  opolskim odbędą  się  tym  roku  dwie  imprezy  należące  do
jednych  z najważniejszych  w Polsce,  są  to  eliminacje  do Olimpiady i  Krajowy Festiwal
Polskiej Piosenki. Festiwal Piosenki jest transmitowany na cały kraj i za granicę i wydaje mi
się,  że byłoby  kapitalnym rozwiązaniem zmieścić  element   promocji  Województwa  przy
okazji tych transmisji, które oglądają  miliony widzów. Finansowo byłoby to na pewno do
udźwignięcia.  Proponuję  odbycie  posiedzenia  Komisji  w  gronie  osób,  które  w sprawie
promocji  regionu  mają  dużo  do  powiedzenia  np.  z  A.Wiśniewskim,  K.Cebulą,
L.Adamczykiem, D.Jazłowiecką i innymi. Innym rozwiązaniem byłoby nawiązanie kontaktu
z producentami serialu Rolnik szuka żony, oglądalność jest ogromna. Województwo opolskie
jest województwem z silnym rolnictwem i można byłoby się pokusić o sprowadzenie ich do
nas.
N.Rasch – wszystkie targi,  wszystkie inicjatywy w których uczestniczymy od lat nie dają
takiego  efektu,  jaki  dałby  jeden  odcinek  serialu  Rolnik  szuka  żony.  Jestem  zdania,  że
dotychczasowa formuła promocji się wyczerpała, trzeba formy promocji zmienić.
A.Sałacki  –  byłbym za tym,  abyśmy w przyszłości  pomyśleli  o  nawiązaniu  kontaktów z
sąsiadami Turyngią  i Saksonią. Są to piękne kraje związkowe, szalenie atrakcyjne, ale my
musimy mieć dla nich serwis, musimy czymś ich oczarować.

*Członkowie  Komisji  ustali,  iż  odbędzie się  posiedzenie  Komisji  poświęcone tylko
sprawom promocji, z udziałem zaproszonych gości – wniosek w załączeniu. 

Informacja o priorytetach współpracy z zagranicą Województwa Opolskiego.
Informacja o regionach partnerskich Województwa Opolskiego.
N.Rasch  –  czytając  przedstawiony  materiał  odnoszę  wrażenie,  że  jedynie  do  2006  roku
priorytety były aktualne, a potem nic się nie zmieniało, pomimo zachodzących w koło wielu
zmian. W 2012 roku powstała nowa strategia rozwoju województwa, a priorytety nie uległy
zmianie, krótko mówiąc brak aktualizacji priorytetów współpracy z zagranicą.



K.Pyziak  –  jestem zdania,  że  nie  powinniśmy się  zamykać  na  współpracę  z  obwodami
rosyjskimi, kiedyś wspaniale funkcjonowała współpraca z Biełgorodem, nie zamykajmy się
na te kierunki.
N.Rasch  –  przede  wszystkim  powinniśmy  przystąpić  do  zaktualizowania  priorytetów
współpracy z zagranicą, mamy nowe cele strategiczne i te nowe priorytety powinny służyć
rozwojowi regionu.

*Członkowie Komisji sformułowali wnioski dot. aktualizacji priorytetów współpracy z
zagranicą województwa opolskiego – wniosek w załączeniu.

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto                                                                                      Norbert Rasch


