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Protokół Nr 14/2016 
z posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 
z dnia 14 marca 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 .  

 
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 2015 roku. Monitoring realizacji 
Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok", 

 Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr Х1Х/389/12 Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 
Warmińsko-Mazurskie ", 

 Projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Partnerom projektu "Trasy 
rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 
2007-2013 środków trwałych w budowie, 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016 r.  

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Wiceprzewodniczący komisji poprosił o przyjęcie porządku posiedzenia. Porządek 
obrad przyjęto  jednogłośnie.  

 
3. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku w tym; 

 
Projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu "Analiza sytuacji na rynku pracy  
w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku. Monitoring realizacji 
Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok", 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław Szczepkowski 
korzystając z prezentacji multimedialnej omówił "Analizę sytuacji na rynku pracy  
w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku. Monitoring realizacji Regionalnego 
Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2015 rok".     

Podczas przedstawianej informacji przez Pana Zdzisława Szczepkowskiego, Pani 
Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa zwróciła uwagę na program PFRON  
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i związane z tym akcje oraz na rejestracje osób niepełnosprawnych przez urzędy pracy.  
Radna, pani Bożenna Ulewicz zapytała ile osób ze stopniem niepełnosprawności pracuje  
w WUP. Dyrektor Zdzisław Szczepkowski odpowiedział, że jest to ok. 7 %.  
Radna pani Bernadetta Hordejuk podczas prezentacji popytu na zawody zwróciła  uwagę, 
iż zawodem deficytowym są również lekarze, czego prezentowana analiza nie uwzględnia. 

Wiceprzewodniczący Komisji, pan Marek Szter podziękował za obszerne 
przedstawienie materiału i zachęcił członków komisji do zadawania pytań.  
Radna, pani Bożenna Ulewicz zapytała m.in. jaki jest poziom finansowania na ten rok.  
W odpowiedzi pan Zdzisław Szczepkowski poinformował, iż jest to kwota około 155 
milionów oraz około 35 milionów wynikający z zapisów ustawy. 

Radny, p. Józef Dziki zadał pytanie dotyczące programów walki z bezrobociem. 
Chodzi tutaj o programy 50+ oraz 60 + oraz o pracowników którzy mają w perspektywie 
okres ochronny. Pytanie dotyczyło również nieetycznych metod jakimi posługują się 
pracodawcy w stosunku do pracowników mających  wejść   w okres ochronny. Radny zapytał 
co można jeszcze zrobić w tym zakresie.  

W odpowiedzi pan Zdzisław Szczepkowski, dyrektor WUP powiedział, iż nie ma 
idealnej metody, a WUP cały czas stara się znaleźć odpowiednią strategię. 

Radna Bernadetta Hordejuk zwróciła również uwagę na to, iż środki na obsługę 
programów związanych z walką z bezrobociem w stosunku do ich wielkości, nie są wcale tak 
duże. Zdaniem radnej, opinia iż większość pieniędzy przeznaczana jest na urzędników jest 
nieprawdziwa. 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław Szczepkowski 
wyjaśnił, że w porównaniu z innymi krajami środki przekazywane na administrację są bardzo 
małe. Natomiast odnośnie pytania pana radnego Józefa Dzikiego, dyrektor WUP-u 
powiedział, iż rozwiązaniem tej sytuacji byłyby pozytywne efekty stosowania programów 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Radny Paweł Szliwiński zwrócił również uwagę na przebieg drogi wojewódzkiej 
nr 16 i jej wpływ na sytuację pracy w powiatach przez które przebiega, gdzie bezrobocie jest 
mniejsze. Radny zapytał również czy nie zbliżamy się do granicy bezrobocia naturalnego, 
które oscyluje w granicach 3-4%. 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław Szczepkowski, 
przyznał rację przedmówcy, który powiedział iż pod koniec tego roku będziemy mieli 
sytuacje w której będą trudności ze znalezieniem osób do pracy w wybranych zawodach. 
Odpowiedzią na ten proces może być zatrudnienie obcokrajowców oraz  wzmożenie 
aktywizacji bezrobotnych. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Marek Szter z uwagi na upływający czas zarządził 
głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 
głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Marek Szter, poprosił o zreferowanie kolejnego 
punktu jakim jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr Х1Х/389/12 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 
Warmińsko-Mazurskie.  

Temat zreferował zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (ZDW), 
pan Władysław Adamiuk, który powiedział, iż konieczność zmiany załącznika nr 1 do 
uchwały Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynika z potrzeby 
usunięcia nie funkcjonujących już przystanków oraz uzupełnienia nowopowstałych 
przystanków komunikacyjnych. 
Mając na względzie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 
transporcie zbiorowym oraz zaistniałe okoliczności faktyczne należy uznać za konieczność 
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podjęcie stosownych czynności celem zmiany uchwały Nr XIX/389/12 Sejmiku 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 
Radny, Józef Dziki zapytał czy przystanki pokrywają się z przystankami prywatnymi.  
W odpowiedzi z-ca dyrektora pan Władysław Adamiuk powiedział, iż zbieranie wiedzy  
na ten temat nie leży w kompetencji ZDW.  
Wiceprzewodniczący Komisji pan Marek Szter, zapytał czy ZDW pobiera opłaty  
za korzystanie z przystanków.  

W odpowiedzi z-ca dyrektora pan Władysław Adamiuk powiedział, iż jedno                    
z województw wprowadziło takie opłaty, ale było to bardzo nieefektywne i zrezygnowano  
z tego po pewnym czasie. 

W związku z brakiem pytań i uwag do przedstawionego materiału Wiceprzewodniczący 
komisji pan Marek Szter zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie komisji, uchwałę 
przyjęto jednomyślnie. 
 

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji pan Marek Szter, poprosił o zreferowanie 
kolejnego punktu jakim jest projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Partnerom 
projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie"  
PO RPW 2007-2013 środków trwałych w budowie. Temat zreferowała pani Anna 
Bartoszewicz z Departamentu Infrastruktury i Geodezji. Pani Anna Bartoszewicz powiedziała 
iż zgodnie z treścią Umowy nr POPW.05.02.00-28-001/12 -00 o dofinansowanie Projektu  
Nr POPW 5.2-1Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie                  
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej 
V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działania 
V.2 Trasy rowerowe z dn. 30.07.2012 r. beneficjent tj. Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego odpowiada za całość wdrażania projektu, w tym za proces sprawnej realizacji 
zadań po stronie Partnerów Projektu. Przekazanie środków trwałych w budowie Partnerom 
projektu konieczne jest z uwagi na konieczność rozliczenia poniesionych wydatków  
w Projekcie. W związku z tym, iż dokumentacja projektowa wraz z nadzorem inwestycji 
została opłacona w całości przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, zachodzi 
konieczność przekazania Partnerom projektu środków przyczyniających się do zwiększenia 
wartości środków trwałych wytworzonych w ramach Projektu po stronie każdego Partnera. 
Radny Paweł Szliwiński zapytał czy trasy rowerowe podlegają gwarancji.  W odpowiedzi 
pani  Anna Bartoszewicz powiedziała, iż wszystkie trasy mają gwarancję, jednak z uwagi  
na wielu wykonawców czas gwarancji się różni i wynosi od 3 do 6 lat. 

Wiceprzewodniczący komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. 
Projekt uchwały przyjęto jednomyślnie. 

 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji, pan Marek Szter przedstawił plan pracy Komisji na rok 
2016. Zapytał również radnych czy mają jakieś propozycje do planu pracy. Radny  Paweł 
Szliwiński zaproponował temat współpracy transgranicznej między województwem 
warmińsko-mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim.   
Wiceprzewodniczący Komisji, pan Marek Szter odpowiedział, iż temat można zrealizować 
wspólnie z Komisją Współpracy Międzynarodowej, co może zostać omówione również w jej 
gronie. Ponadto pan wiceprzewodniczący dodał propozycję dodania do planu pracy tematu 
dotyczącego kolei regionalnych w brzmieniu: informacja o stanie i perspektywach rozwoju 
kolei regionalnych w województwie warmińsko-mazurskim. 
Radna, pani Bernadetta Hordejuk zasugerowała również aby przedstawiciele wojewody 
uczestniczyli również w tym posiedzeniu. 
Plan Pracy Komisji Strategii Rozwoju przyjęto jednomyślnie. 
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5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia komisji. Za przyjęciem protokołu głosowało 4 radnych, jedna osoba wstrzymał 
się od głosu. 

 
6. Zakończenie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter   podziękował   i  zamknął  
posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa  Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Wiceprzewodniczący  Komisji 

              Marek Szter   

 

Protokołowała: 

Maciej Zasada 

  


