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Protokół Nr 19/2016 
posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 
z 19 września 2016 r.  
godz. 10.00 
sala 433 
 
 
 
1. Otwarcie posiedzenia.  
 

Stwierdzając quorum Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter otworzył kolejne 
posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego 
witając członków komisji oraz zaproszonych gości . Załącznik Nr 1,2. 

 
2. Przyjęcie  porządku posiedzenia. 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku w tym:  

 projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu: "Analiza sytuacji na rynku 
pracy w województwie warmińsko-mazurskim w pierwszym półroczu w 2016 
roku",  

 projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadania zarządcy 
dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Węgorzewa, 

 projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez 
numeru na terenie Gminy Dobre Miasto. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Przyjęcie protokołu  Nr 18/2016 z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.  
 
3. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku. 

 
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu: "Analiza sytuacji  

na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w pierwszym półroczu 
w 2016 roku". 

 
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie p. Wiesław Drożdżyński 

korzystając z prezentacji multimedialnej przestawił projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia dokumentu: "Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie 
warmińsko-mazurskim w pierwszym półroczu w 2016 roku". 

 
Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała o spadek bezrobocia w powiecie piskim  

i nidzickim,  czy to są miejsca subsydiowane, czy nie subsydiowane? Następnie powiedziała, 
iż chciałaby przedstawić rekomendację  firmy Alnea ze Stawigudy, która zajmuje się 
mikroprogramem dla gimnazjalistów. Dodała, że prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podpisali 
porozumienie o współpracy. Pani radna powiedziała, iż może warto przyjrzeć się temu 
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pomysłowi i wówczas powstałaby współpraca gimnazjalistów z drobnymi firmami, by dać 
szansę zapoznania się młodzieży z możliwościami jakie daje rynek pracy. 

 
Dyrektor p. Wiesław Drożdżyński odpowiedział, że w ramach programu dominują oferty 

pracy z wolnego rynku, czyli nie subsydiowane. Ale trzeba powiedzieć, że działania, które 
prowadzi powiatowy urząd pracy i praca z pracodawcami, to musi być przewartościowany 
sposób współpracy z pracodawcami. Do tej pory było tak, że czekało się, aż przedsiębiorcy 
zgłoszą jakąś ofertę i w ten sposób dobierało się osoby do tych ofert, to w tej chwili w kilku 
powiatowych urzędach pracy postawili na pracę z pracodawcami, docierają do nich, 
rozmawiają, zachęcają, informują o możliwościach i w ten sposób pozyskują więcej ofert 
pracy. W ramach tego programu wiedza, edukacja i rozwój adresowana jest do młodzieży, do 
osób młodych, którzy się nie uczą i nie pracują. Bardzo często są nigdzie nie ujęci i nie można 
ich w sposób jakiś konkretny namierzyć, nie są  
w rejestrach osób bezrobotnych można, to często zrobić poprzez pomoc społeczną, która 
opiekuje się rodzinami i wtedy można ustalić, czy są takie osoby i rzeczywiście tutaj mają 
wolne środki i pomoc. Pan Dyrektor powiedział, że oni  każdego roku  
w październiku ogłaszają „ogólnopolski tydzień kariery”  17 października br. będzie 
inauguracja. Powiatowe urzędy pracy, poradnie psychologiczne, uczelnie wyższe włączają się 
w to, żeby na swoim terenie zorganizować różnego rodzaju przedsięwzięcia. Czyli giełdy 
pracy docierają do szkół, oni też jeżdżą i z młodzieżą rozmawiają, mówią im o tym, jak 
dokonać wyboru zawodu, co jest ważne. Bardzo często niestety młodzież nie dokonuje 
przemyślanych wyborów jakby przyszłej swojej kariery zawodowej i to jest ten czas kiedy 
powiatowe urzędy pracy, doradcy z różnych instytucji w tym również oni współpracują  
z kuratorium w tym zakresie i wspólnie działają jeżeli chodzi  o dotarcie do szkół  
i poinformowanie młodzież o tym, że można z takich form korzystać, gdzie można 
skorzystać. Również ta informacja dociera do nauczycieli, bo często jest to też inicjatywa 
nauczyciela, żeby skontaktować się  z nimi. 

 
Radny p. Paweł Szliwiński zapytał, czy w ramach tej całej analizy powoli zaczynają być 

uwzględniane czynniki demograficzne szczególnie w kontekście społeczeństwa starzejącego 
się z racji tego, że więcej osób odchodzi na emeryturę, czy w związku z  tym prognozy 
struktury bezrobocia są ujmowane w tej analizie? 
 

Dyrektor p. Wiesław Drożdżyński  odpowiedział, iż oni mają  
w tej chwil realizowany projekt przez Uniwersytet Łódzki ,,Prognoza zatrudnienia”  
i  są bardzo dokładne robione analizy rekometryczne, które szacują liczbę osób  
w wieku   przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym w poszczególnych latach. 
Jednocześnie jeżeli chodzi o zapotrzebowanie w poszczególnych branżach, czyli przewidują 
jak będzie rozwijała się gospodarka i widać, że będzie coraz mniej osób w wieku 
przedprodukcyjnym, czyli przypływ tych młodych ludzi będzie coraz mniejszy. Będzie się 
kurczył przedział osób w wieku produkcyjnym i szybsze tempo przyrostu osób w wieku 
pozaprodukcyjnym, czyli jeżeli chodzi o wiek po 55 roku życia.  
 

Radny p. Paweł Szliwiński podkreślił, że ta struktura bezrobocia terytorialna skupia 
się na granicy Polsko-Rosyjskiej. Zapytał, czy w związku z czym, są jakieś tworzone 
programy celowe szczególnie do tych powiatów zagrożonych, bo wiemy, że są programy 500 
+, młodzieży przygotowującej, wchodzącej na rynek pracy. Pan radny zapytał, czy  
w województwie nie warto byłoby skupić się na tych trzech powiatach i tam zaktywizować 
jakieś specjalne działania dla tych powiatów, żeby móc w końcu przełamać tą barierę i spadek 
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bezrobocia, żeby był na tyle znaczący, żeby faktycznie był już choć jakkolwiek 
porównywalny do średniej w województwie. 
 

Dyrektor p. Wiesław Drożdżyński  powiedział między innymi, że tu jest kilka 
elementów, które są ważne. Po pierwsze mają taki program, bo zarówno program regionalny 
operacyjny jak i program wiedza, edukacja, które są adresowane właśnie do pewnych 
konkretnych grup ludzi. I tutaj wiadomo Powiatowe Urzędy Pracy , które mają podpisane 
umowy, mają wskaźniki, które muszą osiągnąć i liczbę osób, które muszą w jakiś sposób 
zaktywizować. Ale po drugiej stronie jest jeszcze coś takiego jak aktywność lub brak 
aktywności, czy zachowania osób. Są to słabe rynki, bo Braniewo, Kętrzyn, Bartoszyce są 
słabszymi rynkami jeśli chodzi  o ekologię czyli rozwój gospodarczy, tam tych pracodawców 
nie ma zbyt wielu. Są jeszcze inne, do tej pory funkcjonował mały ruch graniczny  
i zachęcenie osób z zakresu bezrobotnych do tego, żeby skierować je na różne formy 
aktywizacji było bardzo trudne. Część osób wiedząc, że jeżeli odmówi propozycji 
odpowiedniej pracy, a to się wiąże z wyrejestrowaniem na 120 dni z rejestru, czyli wiedząc  
o  tym samodzielnie się wyrejestrowywali po to, żeby za kilka dni ponownie się zarejestrować 
i w ten sposób unikała sytuacji kiedy mogła być zarejestrowana z tytułu nie potwierdzenia 
niegotowości, czyli odmowy propozycji przyjęcia odpowiedniej pracy.   Pan Dyrektor 
powiedział między innymi, iż w tym rejonie część osób zajmuje się, czy też zajmowała 
drobnym handlem przygranicznym i te osoby nie były zainteresowane, bo ubezpieczenie 
zdrowotne, korzystanie z pomocy społecznej było bardziej wartościowe,  bo z tego mogą 
skorzystać więcej niż z podjęcia zatrudnienia. 
 

Radny p. Paweł Szliwiński zapytał o napływ ludzi z zagranicy do pracy, czy  
to jest zauważalne? 
 

Dyrektor p. Wiesław Drożdżyński  odpowiedział między innymi, że są dwie formy. 
Pierwsza forma jest taka, że wojewoda na prawo wydać zezwolenie na zatrudnienie   
w okresie na 6 miesięcy, od 6 miesięcy do 3 lat i w wyjątkowych przypadkach do  
5 lat. Druga sytuacja to są oświadczenia, które składane są przez pracodawców  
o chęci zatrudnienia osoby i tutaj muszą wskazać konkretną osobę. Oświadczenia dotyczą 
takich krajów jak: Rosja, Białoruś, Ukraina, Gruzja i Mołdawia. Następnie Pan Dyrektor 
poinformował ile takich oświadczeń wpłynęło w ubiegłym i bieżącym roku w naszym 
województwie i innych województwach oraz o nieprawidłowościach  
w oświadczeniach jakie złożyły firmy. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter podkreślił, iż niepokojące jest to, co się 

dzieje z młodymi ludźmi, którzy skończyli gimnazjum, albo tego gimnazjum nie skończyli. 
Bezrobocie w śród nich wynosi jedna trzecia. Jest wrażenie, że to obraz naszego 
województwa i dostępność komunikacyjna również przekłada się na ten stan rzeczy. Tutaj 
trzeba byłoby monitować do władz, aby przede wszystkim tę sprawę dostępności 
komunikacyjnej poprawiać. Powiedział, iż zna powiat olsztyński 
i wokół Olsztyna gdzie jest bardzo wiele młodzieży, która po ukończeniu gimnazjum  nie 
podejmuje pracy ani nie jedzie do szkoły ze względu na biedę. Rodzice nie pracują, do tej 
pory pracowali w tzw. pegeerach i z stąd też najczęściej rodzi się patologia. Pan 
Przewodniczący podkreślił, iż nie zna sposobu wyjścia z tej sytuacji jak praca z tymi ludźmi  
i poprawa dostępności komunikacyjnej. 
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Wobec braku innych chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem uchwały głosowało – 5 
radnych, przeciwnych było – 0, wstrzymujących – 0. 
 

 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Węgorzewo zadania zarządcy 
dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Węgorzewa. 
 

Pan Władysław Łukaszuk Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Olsztynie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

 
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie.  

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie  powierzenia Gminie Węgorzewo 
zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Węgorzewa głosowało 
– 5 radnych, przeciwnych było  – 0, wstrzymujących – 0. 
 

 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez 
numeru na terenie Gminy Dobre Miasto. 
 

Pan Władysław Łukaszuk Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Olsztynie przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 

 
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie. Za pozytywnym 

przyjęciem projektu uchwały w sprawie  pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez 
numeru na terenie Gminy Dobre Miasto głosowało – 5 radnych, przeciwnych było – 0, 
wstrzymujących – 0. 

 
4.Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 Radny p. Paweł Szliwiński zapytał o drogę wojewódzką Dobre Miasto-Braniewo, tam 
następuje teraz zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  
a z tego, co mu wiadomo również, ta droga ma być w perspektywie remontowana  
w całości z Dobrego Miasta do Braniewa. Zapytał, czy te remonty, które teraz się toczą 
polepszające bezpieczeństwo, czy są wpisane w projekt tej drogi, czy znowu pieniądze w 
jakiś sposób wydane potem będą modyfikowane na zjazdy przed tymi miejscowościami. 
 

Dyrektor p. Władysław Łukaszuk poinformował, iż droga nr 507 jest  
w programie Przyjazna Droga i to są wszystkie rozwiązana, które będą zastosowane  
i sprawdzające ich skuteczność i będą wdrażane na  inne drogi w podobnym charakterze. 
Natomiast jeśli chodzi o RPO 2014-2020 jest tylko odcinek Braniewo-Pieniężno. Przyjazna 
Droga, to wieloletni program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
wojewódzkich Warmii i Mazur, którego podstawowym celem jest ograniczenie ofiar 
wypadków drogowych. To cała seria działań skupiających się jak dotąd na drodze 
wojewódzkiej nr 507 na odcinku Dobre Miasto-Orneta. Ten odcinek drogi został wytypowany 
jako pilotażowy do wprowadzenia i testowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, 
służących poprawie bezpieczeństwa. Najbardziej skuteczne środki, po uprzedniej ocenie ich 
skuteczności i efektywności, zostaną rozszerzone na poziomie drogi wojewódzkie, a w dalszej 
perspektywie na drogi innych kategorii. 
 

Radna p. Bożenna Ulewicz poinformowała, iż zwrócili się do niej mieszkańcy  
z miejscowości  Kunik w sprawie lamp oświetlających trakt, gdzie został zbudowany chodnik 
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pomiędzy Dobrym Miastem, a Kunikiem. Ale jak twierdzą mieszkańcy brakuje dopełnienia 
tej infrastruktury o lampy oświetlające chociaż, co 75 metrów.  
Brak jest również przejścia dla pieszych w Kuniku. Pani Radna zapytała, jakie są możliwości 
zorganizowania takiego oświetlenia. 

 
Dyrektor p. Władysław Łukaszuk odpowiedział, iż nie udzieli w tej chwili odpowiedzi 

ponieważ sprawę trzeba byłoby rozpoznać, ocenić i zaprojektować.  Jest to przebieg w polu. 
W tej chwili nie wie jakie są tam warunki terenowe.  
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter poinformował, iż sprawa tego chodnika 
ciągnie się, co najmniej rok. Jako radny reprezentujący powiat olsztyński był proszony  
o konsultacje z mieszkańcami Kunika, Nowej Wsi, Burmistrza Dobrego Miasta. Podkreślił, iż 
sprawa na tym etapie rozbijała się tylko o udział własny gminy. Gdyby gmina Dobre Miasto 
w tamtym momencie zadeklarowała swój wkład finansowy, to być może samorząd 
wojewódzki podjąłby temat. A ponieważ Dobre Miasto ma kilka tematów związanych  
z drogami wojewódzkimi w których też uczestniczył, to wie, że nie są w stanie podjąć w kilku 
tematach partycypacji w kosztach. 

 
Dyrektor p. Władysław Łukaszuk dodał, iż wybudowanie takiego oświetlenia jest 

kosztem gminy, gmina ma obowiązek  utrzymywania i zabezpieczenia takiego oświetlenia. 
 

Kolejno Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter odniósł się do pisma Starosty 
Działdowskiego w sprawie wyjazdowego posiedzenie komisji do Działdowa.  
Członkowie Komisji zaproponowali odbycie wyjazdowego posiedzenia  
25 listopada br. 
 
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter Szulc zarządził  głosowanie nad 
przyjęciem protokołu Nr 18/2016. Za pozytywnym przyjęciem ww. protokołu głosowało – 5 
radnych, przeciwnych głosów nie było, wstrzymał się – 1 radny. 
 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter zamknął  19 posiedzenie komisji  
w dniu 19.09.2016 r. 
 
 
        Wiceprzewodniczący Komisji 
 
 
        Marek Szter 
 
Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska 

 

 


