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Protokół Nr 13/2016 
z posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju 
z dnia 15 lutego 2016 r.  
godz. 10.00 
sala 424 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia.  
 

Stwierdzając quorum Wiceprzewodniczący Komisji p. Marek Szter otworzył 
kolejne posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego witając członków komisji i 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; 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej Strategii 

Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-
Mazurskim do 2025 r. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego przejęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn zadania zarządcy dróg 
wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn, w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na nowo wybudowanym chodnikach                         
i ścieżkach rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich nr 592 
ul. Traugutta, 591 ul. Pocztowej i Bałtyckiej w Kętrzynie.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego przekazania Gminie Lidzbark utrzymania odcinków dróg 
wojewódzkich nr 541 i 544 na terenie Lidzbarka. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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; 

 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej 

Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie 
Warmińsko-Mazurskim do 2025 r. 
 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław 
Szczepkowski korzystając z prezentacji multimedialnej omówił Zaktualizowaną 
Strategię Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-
Mazurskim do 2025 roku. 

    Załącznik nr 3 
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Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za obszerne przedstawienie 
strategii zatrudnienia. Powiedział między innymi, że dobrze, że ta strategia jest 
aktualizowana ponieważ zachodzą zmiany.  

 
Radny, p. Józef Dziki powiedział między innymi, iż w mocnych stronach 

zawarta jest informacja  o aktywności młodzieży na rynku pracy, a w słabych 
stronach  jest informacja, że brakuje młodych ludzi ponieważ wyjeżdżają.  

 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław 

Szczepkowski wyjaśnił, że w porównaniu z innymi województwami to sytuacja z 
młodzieżą nie wygląda źle, natomiast jest słabiej wykształcona.   

 
Radna p. Wioletta Paczkowska powiedziała między innymi, iż należy 

dostosowywać kierunki kształcenia do zapotrzebowania na rynku, aby przedsiębiorcy 
chętniej brali młodzież na praktyki.  

 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław 

Szczepkowski powiedział, iż ciągle poruszany jest temat kształcenia zawodowego 
pod potrzeby pracodawców. Dodał, że najlepsze winniki osiągają  w tym kierunku 
Niemcy, którzy mają system dualnego kształcenia.  Podkreślił, że ze zdawalnością 
na czeladnika nie jest najlepiej, a część osób w ogóle nie podchodzi do tego 
egzaminu. Dodał, że obecnie chcą postawić na rozwój dobrego, dualnego 
kształcenia. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników dodał, że robione 
rozeznania przez urzędy pracy nie są wiarygodne ponieważ pracodawcy nie potrafią 
określić jakich pracowników będą potrzebować za 3 lata. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji powiedział między innymi, iż materiał jest 

bardzo obszerny i daje dużo do myślenia. Podkreślił, że na poziomie strategicznym 
należy podjąć pewne działania.  Dodał, że zaniepokojony jest faktem, że spada 
wskaźnik aktywności zawodowej na poziomie naszego województwa – 1,9%.  
Nadmienił, że niepokojący jest fakt, że mówi się o innowacyjności i konkurencyjności, 
której brakuje. Podkreślił, że należy mówić o kształceniu ustawicznym, które jest 
konieczne,  ale nie wiadomo, kto za to odpowiada. Powiedział również, że  był 
problem z dostępem do terenów inwestycyjnych, również w strefach ekonomicznych. 
Dodał, że jeżeli strategia narodowa nie pomoże w pewnych kwestiach to sukcesy 
będą tylko fragmentaryczne. 

 
Radny, p. Paweł Szliwiński powiedział między innymi, iż wskaźnik wskazuje, 

iż w 2020 jako region nie zostanie osiągnięte 75% PKB średniej UE. Zapytał w jaki 
sposób  urzędy pracy identyfikują  te innowacyjne kastry w województwie, czy będzie 
identyfikacja nowych inicjatyw klastrowych, czy będzie to bazowanie na tych 
bieżących kastrach, które powstały? W odniesieniu do dualnego systemu kształcenia 
zawodowego, zapytał, czy urzędy pracy biorą czynny udział w modyfikacji tych 
programów nauczania? Podkreślił, że kształcenie zawodowe odbiega od potrzeb 
rynku na poziomie zawodowym i wyższym.   

 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław 

Szczepkowski powiedział między innymi, iż trudno jest za jedną, czy dwie 
perspektywy dogonić wieloletnie opóźnienia. Dodał, że Klastry powstały  
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w poprzedniej perspektywie i funkcjonują w miarę dobrze. Podkreślił, że w obecnej 
perspektywie wsparcie powinno być utrzymane z naciskiem na innowacyjność.  

 
Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk  powiedział między innymi,  iż jak 

powstawały klastry to pojawiło się zjawisko odwrotne. Stworzono monopol i nie 
dopuszczano innych podmiotów.  

 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław 

Szczepkowski odniósł się do szkolnictwa zawodowego. Powiedział między innymi, 
że organem prowadzącym szkoły są różne samorządy. Zdaniem dyrektora starosta 
pełni główną rolę w tej kwestii.  Nadmienił, że na bazie powiatu powinny powstać 
powiatowe programy dostosowania kierunków kształcenia i rozwoju oświaty. Dodał, 
że do zadań Wojewódzkich Rad Rynku Pracy wpisano obowiązek opiniowania 
uruchamianego nowego kierunku kształcenia.  

 
Radna, p. Wioletta Paczkowska powiedziała między innymi, iż jej samorząd 

stworzył politykę samorządu lokalnego. W stworzeniu tego programu uczestniczą 
wszystkie zainteresowane grupy. Dodała, że wygląda to jak strategia, tylko każda  
z tych grup oczekuje czegoś innego.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, iż zgadza się z tezą, iż koordynacja 

kształcenia ustawicznego powinna być na poziomie powiatu i starostwa 
powiatowego. Nadmienił, że wojewódzki zakład doskonalenia zawodowego  nie ma 
podmiotu który by go koordynował. Dodał, że ich oferty często nie są dostosowywane 
do zapotrzebowania rynku.  

 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław 

Szczepkowski wyjaśnił, iż wojewódzkie zakłady kształcenia zawodowego są 
podmiotami prywatnymi i działają na zasadach komercyjnych. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem 

uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy 
obecni członkowie komisji ( 5 osób). 

 
 dotyczącego przejęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn zadania zarządcy 

dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn,                      
w zakresie utrzymania czystości i porządku na nowo wybudowanym 
chodnikach i ścieżkach rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 592 ul. Traugutta, 591 ul. Pocztowej i Bałtyckiej                                     
w Kętrzynie.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski 
przedstawił w/w projekt uchwały.  

 
 
W związku z brakiem pytań i uwag do przedstawionego materiału 

Wiceprzewodniczący komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie 
komisji ( 5 osób). 
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 Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zawarcia 
porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Lidzbark utrzymania 
odcinków dróg wojewódzkich nr 541 i 544 na terenie Lidzbarka. 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar 
Królikowski przedstawił w/w projekt uchwały.  

 
 W związku z brakiem pytań i uwag do przedstawionego materiału 

Wiceprzewodniczący komisji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie 
komisji ( 5 osób). 

 
 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Radna, p. Bernadeta Hordejuk zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi wojewódzkiej w mieście Susz? 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar 

Królikowski powiedział między innymi, iż szukają środków na tzw. łączenia 
finansowe. 

 
 Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, iż do wiadomości komisji 

zostało skierowane pismo Burmistrza Miasta Działdowa ws. ujęcia w planie 
wojewódzkich inwestycji drogowych zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji technicznej  oraz przebudowie drogi nr 542 Rychnowo-Działdowo.  

 
 Radna p. Bernadeta Hordejuk powiedziała, iż tą sprawą powinien zająć się 

Zarząd Województwa, a nie Komisja, bo jest to związane z finansami.  
 
 Szef Kancelarii p. W. Leyk poinformował, iż powyższe pismo otrzymał 

Zarząd Województwa, a Przewodniczący Sejmiku otrzymał to do wiadomości  
i skierował do Komisji Strategii Rozwoju jako informację.  

 
Wiceprzewodniczący Komisji  powiedział, iż  chciałby  otrzymać  informację 

od  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemara Królikowskiego, czy są 
jakieś możliwości finansowe na inwestycje drogowe? 

 
Radna p. Bernadeta Hordejuk dodała, iż pan dyrektor nie może się 

wypowiadać  w tej sprawie bez stanowiska Zarządu.   
 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar 
Królikowski powiedział między innymi, iż Zarząd Dróg ma przekazane obowiązki 
Zarządcy drogi w związku z tym przekazuje materiały, które radni zatwierdzają. 
Podkreślił, że potrzeby są olbrzymie i każde takie pismo jest zasadne, ale mają wiele 
takich pism.  
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Radny, Paweł Szliwiński zapytał o drogę Braniewo — Pieniężno- Orneta -
Dobre Miasto – 504, jak wygląda sprawa wyłączenia alei przydrożnych oraz czy 
można tam stworzyć drogę 2+1.  

 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar 

Królikowski wyjaśnił, iż jest to droga zapisana w projektach kluczowych na lata 
2014-2020  data realizacji to 2018-2019. Dodał, że tam, gdzie jest to niezbędne 
drzewa będą wycinane w pasach drogowych. Powiedział, iż nie ma potrzeby 
stworzenia tam drogi 2+1, gdyż jest to jest alternatywa dla dróg ekspresowych. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji poprosił, aby przemyśleć plan pracy komisji  

i zgłosić ewentualne propozycje ponieważ na miesiąc kwiecień i maj nie ma żadnych 
propozycji. Dodał, że  plan pracy zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji.  

 
Radny, p. Paweł Szliwiński zapytał o możliwość odbycia wspólnych posiedzeń 

dwóch komisji?  
 
Radna, p. Bernadeta Hordejuk wyjaśniła, iż przewodniczący komisji w miarę 

potrzeby umawiają się  i organizują wspólne posiedzenie.  
 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 

6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter   podziękował   i  zamknął  
posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego  w dniu 15.02.2016  r. 

 

 

Wiceprzewodniczący  Komisji 

 

              Marek Szter   

 

 

Protokołowała: 

Mirosława Baran-Styczyszyn 

  


