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Protokół Nr 18/2016 
posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 
z 22 sierpnia 2016 r.  
godz. 10.00 
sala 433 
 
 
 
1. Otwarcie posiedzenia.  
 

Stwierdzając quorum Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc otworzyła 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. Informacja o aktualnym stanie zarybiania jezior oraz gospodarka rybacka 
w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 
4. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku w tym:  

 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu okresowego nr XV z realizacji 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
do roku 2025 w okresie II półrocze 2013-2015“; 

 Rozpatrzenie Raportu okresowego nr V z realizacji Regionalnej Strategii 
Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 ; 

 Projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej nr 513 
odcinka drogi powiatowej nr 1151N Krosno – węzeł „Pasłęk Północ“ na terenie 
Gminy Pasłęk oraz ustalenia przebiegu drogo wojewódzkiej nr 513 ulicą 
Kraszewskiego w Pasłęku; 

 Projektu uchwały w sprawie nabycia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie  
367 akcji Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego   
S.A z siedzibą w Olsztynie od 42 mniejszościowych akcjonariuszy. 

5.Sprawy różne i wolne wnioski. 
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc poinformowała, iż wpłynęło pismo  
z Kancelarii Sejmiku w którym Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zwraca się  
z prośbą o zdjęcie z porządku obrad pkt. 3 „Informacja o aktualnym stanie zarybiania jezior 
oraz gospodarka rybacka  w Województwie Warmińsko-Mazurskim” i przełożenie tego 
punktu na miesiąc październik. Informacja ta będzie omawiana na Sesji Sejmiku  
w październiku br. Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa jest  
w trakcie zbierania i przygotowywania materiałów dotyczących tematyki rybackiej. 
Załącznik Nr 3 

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji zapytała czy radni zgadzają się na 
zdjęcie ww. punktu z porządku obrad. Radni wyrazili zgodę. Porządek obrad  
w nowej wersji przyjęto jednogłośnie.  
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3. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku. 
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu okresowego nr XV z realizacji Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 
2025 w okresie II półrocze 2013-2015“. 
 

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej p. Lidia Wójtowicz korzystając  
z prezentacji multimedialnej przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu 
okresowego nr XV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 w okresie II półrocze  
2013-2015“. 
Przewodnicząca Komisji zarządziła dyskusję. 
 

Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała o ostatni przytoczony wskaźnik odnośnie 
dochodów i jak  to się ma do tego, że mamy najniższe płace w Polsce? Wpłynęło to  
w znacznym stopniu na wykorzystanie środków unijnych. 

 
Z-ca dyrektora p. Emil Walendzik  powiedział, iż to jest procent wartości zmiany tego 

wskaźnika. Największą mamy dynamikę w naszym województwie tylko należy pamiętać, że 
zaczynamy  z bardzo niskiej kwoty więc przyrost jest duży. 

 
Radny p. Marek Szter zwrócił uwagę, iż to jest statystyka i należy zastanowić się, 

 co z tego wszystkiego wynika, czy my naprawdę notujemy postęp wobec innych, czy też 
stoimy w miejscu a może następuje regres. Zwrócił uwagę, iż nasuwa się pytanie czy tak 
naprawdę możemy się cieszyć z tego co zaplanowaliśmy, i co zrealizujemy? Powiedział, że 
po wysłuchaniu tych argumentów on zrozumiał to tak, że jesteśmy 
 ”do tyłu”  jeżeli chodzi o najlepsze województwa, one rozwijają się dużo szybciej, nawet 
województwa południowo wschodnie jak np. podkarpackie. Natomiast są wskaźniki z których 
możemy być zadowoleni i widać, że wobec średniej unii  europejskiej notujemy jakiś postęp. 

 
Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zwróciła uwagę, iż są to praktycznie dane 

najczęściej do 2014 roku a mamy półrocze 2016 r. więc jesteśmy w innym miejscu niż raport 
ale raporty mają to do siebie, że zawsze są za jakiś okres przygotowywane. 

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała o  2 wskaźniki. Zwróciła uwagę, że środki, które 
przeznaczamy na badania w województwie z 34 na 64 jednostki badawcze wzrosły. Dodała, 
że u nas jest 0,36 środków, natomiast w województwie podkarpackim 1,3. Zapytała, co 
oznacza „30 nowych ośrodków badawczych”.  

 
Pani Zenkler – odpowiedziała, że są to podmioty które prowadzą działalność 

gospodarczo-rozwojową i komercyjną. Wskaźnik, to są nakłady z sektora publicznego na 
działalność badawczo-rozwojową, a jeszcze są nakłady na działalność biznesu. Natomiast  
w przypadku województwa podkarpackiego napędza wskaźnik „Dolina Lotnicza”, bo 
Rzeszów bardzo mocno inwestuje w cały  przemysł lotniczy. Większość   nakładów na 
badania i rozwój są z tym związane.   

 
Radna p. Bernadeta Hordejuk zwróciła uwagę, iż w poprzednim RPO było bardzo małe 

zainteresowanie konkursami dotyczącymi badaniami i rozwojem, bo u nas przedsiębiorcy 
chcieli wymienić swój zasób parków maszynowych dostosowując do obecnych potrzeb. Więc 
tak naprawdę w roku 2018-2019 będziemy mogli powiedzieć w jakim stopniu środki 
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wykorzystują na badania i rozwój. Dzisiaj faktycznie sięgają zarówno do konkursów  
i naszych RPO jak i po środki krajowe.  
 

Kolejno Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na to, że zmniejszyła się liczba 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na jednego mieszkańca. Myśli, że to nie jest 
pozytywne, co z tego, że poprawia nam się ilość przedsiębiorstw. Wiemy dobrze, że to jest 
samozatrudnienie czyli każdy kto otwiera swoją działalność to podnosi nam wskaźnik jeżeli 
chodzi o liczbę przedsiębiorstw. Natomiast słabe skomunikowanie kolejowe  
i drogowe jest przyczyną uciekania kapitału zagranicznego więc nasuwa się tu jak gdyby 
jeden kierunek poprawić dostępność do województwa. Wtedy w usługach w turystyce i  
w rolnictwie i wzroście tego przemysłu będzie widać  postęp a jest jeszcze z tą dostępnością 
nie najlepiej. 

 
Pan Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji i Promocji poinformował, 

iż robili w tym roku badanie tematyczne w tej sprawie odnośnie napływu  inwestorów 
zagranicznych. W regionie jest tylko 300 aktywnych firm inwestorów zagranicznych co jest 
bardzo mało w stosunku do innych regionów  
i okazuje się że maleje istota tego czynnika związanego z infrastrukturą, ono jest nadal ważne. 
Na czoło już zdecydowanie wysuwają się zasoby ludzkie czyli jakość, dostępność, 
przygotowanie, kwalifikacje. Więc coraz bardziej ten czynnik ludzki jest ważny w decyzjach 
inwestycyjnych.  

 
Radny p. Józef Dziki zapytał jak jest mierzona wydajność pracy ponieważ generalnie 

mówi się, że w kraju wydajność pracy jest bardzo niska. Czy w naszym województwie jest aż 
tak niska ta wydajność, że  w stosunku do wydajności w kraju wzrasta. Ile godzin jest w pracy 
w przeliczaniu na wyprodukowany  produkt na jednego zatrudnionego. Czy to jest kumulacja 
wytworzonego produktu i dzielonego na wszystkich zatrudnionych i wychodzi nam  
ten wskaźnik. Czyli nie jest ważne, czy pracujemy osiem godzin, bo to jest w miarę 
miarodajna wydajność, czy pracujemy po dwanaście i to jest brane do jednej miary  
i ten wskaźnik nam wtedy rośnie. 

 
Z-ca dyrektora p. Emil Walendzik  odpowiedział, że to jest wskaźnik Głównego Urzędu 

Statystycznego, podkreślił, że to nie jest takie proste przełożenie, że to jest ilość godzin w 
zależności ile przypada na pracowników. Bierze się to w trzech wymiarach, w wymiarach 
społecznych, poziom wyksztalcenia pracowników. To jest jakiś cały algorytm do wyliczenia 
tego wskaźnika. Pan dyrektor dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba to taką informację sprawdzi 
i przekaże radnym. 

 
Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc 

poddała treść uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
6 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

 
Rozpatrzenie Raportu okresowego nr V z realizacji Regionalnej Strategii 
Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 . 
 

Pani Gabriela Zenkner-Kłujszo Kierownik Departamentu Polityki Regionalnej 
korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
Raportu okresowego nr V z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 . 
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Radna p. Bożenna Ulewicz zapytala o tej ekspansję innowacyjności w RPO Warmia  
i Mazur. Myśli, że możemy się rozczarować ponieważ to jest wypadkowa czegoś 

takiego, co wynika z struktury branży tworzących wartość dodaną brutto, gdzie 60 procent to 
są usługi i  w większości jest to handel. I tutaj otwarcie się na innowacyjność tej branży 
wydaje się ograniczone. Co można takiego innowacyjnego zrobić jeszcze w branży 
handlowej. Innowacyjne jest Podkarpacie, które ma oparcie w Dolinie Lotniczej, my nie 
mamy takiej mocnej branży przemysłowej, która dawałaby nadzieję na skuteczną realizacje 
innowacyjności. Trzeba będzie poszukiwać jakiejś zupełnie innej gałęzi, nowych 
przedsiębiorstw, ma tu na myśli startupy. Oby to nie były tylko takie przedsiębiorstwa, na 
które Pani zwróciła uwagę; powstają takie atrapy,  które działają 3-4 lata - ma na myśli parę 
znanych wiejskich sklepików, które po doinwestowaniu z jakichś środków zewnętrznych 
nagle się zamykają. Jest to jeden skrajny przykład, ale nie jedyny. Generalnie uważa, że  
niekorzystna struktura gospodarcza w województwie  może nie służyć  aktywnej 
innowacyjności i skutecznej realizacji tego priorytetu. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zwróciła uwagę, iż w informacji napisane 
jest, że wzrasta liczba osób zatrudnionych w wieku 55-64. Powiedziała, iż myśli, że jest to 
podyktowane tym, że generalnie nie ma ludzi do pracy w województwie. Wiadomo z jakimi 
problemami borykają się przedsiębiorcy, gdziekolwiek i w jakiejkolwiek branży od prac 
drogowych poprzez zatrudnienia w zakładach meblarskich. Zdziwiła ją informacja, że 
poprawia nam się liczba lekarzy w regionie, bo na razie może  
w samym Olsztynie, ale z tego, co wie, też się borykają z problemami więc generalnie ciągle 
wszyscy szukają pracowników 

 
Pani Gabriela Zenkner-Kłujszo odpowiedziała, iż zaczynając od struktury gospodarki  

i znacznej dominacji sektora usługowego upatruje dużą szansę  
w obszarach działalności które wskazali jako inteligentne specjalizacje: ekonomia wody, 
drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i usługi na rzecz tych obszarów ponieważ to 
nie tylko taki prosty handel ale Technologia Informacyjno- Komunikacyjne, która to również 
jest sektorem usługowym i rozwija się bardzo szybko czyli wszelkiego rodzaju usługi 
cyfrowe także widzi tutaj dużą przestrzeń do rozwoju i fakt, że dla specjalizacji  
i powiązanych z nimi  branż sektorów środki z RPO  są w jakiś sposób znaczone będą miały 
preferencje te sektory  w dostępie do środków unijnych. Część środków unijnych 
przeznaczonych na prace badawcze rozwoju innowacyjność jest skierowana tylko do nich. 
Co do firm do trzeciego roku życia rzeczywiście badania pokazują że w pierwszych trzech 
latach najwięcej firm upada i też zaplanowali taką interwencję na rzecz tych młodych do 
trzeciego roku życia, żeby wesprzeć je nie tylko finansowo ale też w taki sposób doradczy, 
żeby miały oparcie w doradcach biznesowych.  

Odnośnie kwestii pracowników powiedziała, że badając firmy które działają  
w specjalizacjach również dostrzegli bardzo duży problem z dostępem do takich 
wykwalifikowanych pracowników przygotowanych do konkretnego zawodu. Bo to nie muszą 
być osoby po studiach, ponieważ nie zawsze mają praktyczną wiedzę. Stąd też między innymi 
również w RPO jest sporo środków na szkolnictwo zawodowe z takimi silnymi warunkami, 
że to musi być zawsze współpraca z biznesem.   

 
Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała, co się stało z meblarstwem, że przestało być 

innowacyjne. 
 
Pani Gabriela Zenkner-Kłujszo odpowiedziała, iż może to być efekt który dostrzegają 

w monitorowaniu strategii akurat przejście między środkami unijnymi  
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z jednej perspektywy do drugiej. Mniej dostępnych tych środków zewnętrznych rzeczywiście 
od razu widać pewne inwestycje własne przedsiębiorstw w rozwój ale to rzadziej są takie 
innowacje jest to raczej doganianie konkurencji, unowocześnianie parku  maszynowego itp.  

 
Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc 

poddała treść uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
6 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej nr 513 odcinka 
drogi powiatowej nr 1151N Krosno – węzeł „Pasłęk Północ“ na terenie Gminy Pasłęk 
oraz ustalenia przebiegu drogo wojewódzkiej nr 513 ulicą Kraszewskiego w Pasłęku. 
 
 Pan Waldemar Królikowski Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 
 
 Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Przewodnicząca Komisji zarządziła 
głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej nr 
513 odcinka drogi powiatowej nr 1151N Krosno – węzeł „Pasłęk Północ“ na terenie Gminy 
Pasłęk oraz ustalenia przebiegu drogo wojewódzkiej  
nr 513 ulicą Kraszewskiego w Pasłęku. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się nie było. 
 
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 367 
akcji Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego  
S.A z siedzibą w Olsztynie od 42 mniejszościowych akcjonariuszy. 

 
Pan Roman Ruciński Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego  

i Certyfikacji przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały. 
 
Radna p. Bernadeta Hordejuk zapytała, co chcemy uzyskać i do czego chcemy dążyć czy 

do tego, żeby Spółka miała gwarantowane w ten sposób środki na utrzymanie przekazując 
zadania, czy spółka również powinna zarabiać na innym rodzaju działalności? 

 
Pan Roman Ruciński odpowiedział, że jest to Spółka akcyjna, która działa non profit czyli 

pracuje bez zysku, czyli środki uzyskiwane w tej Spółce nigdy nie będą podziałem dla 
akcjonariuszy. One pozostają w kapitale zapasowym jak inne natomiast ta Spółka w tej chwili 
po przejęciu stu procent wartości będzie miała środki na to żeby się utrzymywała czyli 
szkolenia i inne rzeczy które będą robione. Oni jako samorząd województwa mając sto 
procent udziału będą mogli przekazywać im bez postępowania przetargowego.  

 
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie 

nabycia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 367 akcji Spółki Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Olsztynie od  
42 mniejszościowych akcjonariuszy. 

Za przyjęciem uchwały głosowało  5 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała 
się 1 radna. 
 
4.Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc przedstawiła pismo od Starosty Powiatu 
Działdowskiego i Przewodniczącego Rady w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania 
w Działdowie wyjazdowego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju.   

                                 Załącznik Nr 3 
 
 Po przeprowadzonej dyskusji Komisja proponuje odbycie posiedzenia  
w miesiącu listopadzie w Starostwie Powiatowym w Działdowie. 
 
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc poinformowała, iż do przedstawionego 
protokołu należy nanieść poprawki redakcyjne. W związku  
z powyższym zaproponowała aby protokół przyjąć na kolejnym posiedzeniu. Radni 
zaakceptowali prośbę Pani Przewodniczącej. 
 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc zamknęła  18 posiedzenie komisji  
w dniu 22.08.2016 r. 
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
 
 
        Jolanta Szulc 
 
Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska 

 


