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INTERPELACJA
w sprawie promocji gospodarczej Olsztyna
W związku z niedawnym wyłonieniem w procedurze konkursu nowej Dyrekcji Olsztyńskiego
Parku Naukowo-Technologicznego oraz treścią głównych celów tej jednostki budżetowej Miasta, czyli
„aktywnym uczestnictwem w życiu gospodarczym Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego",
„wsparciem rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw", a także
„stymulowaniem współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym" (cytaty z § 2 Regulaminu
OPN-T nadanego Zarządzeniem nr 5/2018 Dyrektora OPN-T z dnia 23.05.2018 r.), zwracam Pańską
uwagę na zasadność uwzględnienia OPN-T w zadaniach z zakresu promocji gospodarczej Miasta.
Obecnie, działania w tym zakresie należą do Biura Promocji i Turystyki, podczas gdy ani struktura
organizacyjna tej jednostki, ani środki przewidziane na promocję gospodarczą w budżecie Olsztyna
na rok 2020 (w wysokości 50 tys. zł), ani kompetencje delegowane na Dyrektora Biura nie wskazują
na wysoki status tych zagadnień. Tymczasem skuteczna promocja gospodarcza wymaga wieloletniego
planu, narzędzi, procedur i kompetencji pozwalających elastycznie reagować na zmieniające się
warunki, mocnej pozycji w całokształcie spraw prowadzonych przez samorząd oraz szerokiej
współpracy pomiędzy jednostkami miejskimi. OPN-T uruchomiony w 2013 r. wydaje się tutaj
naturalnym partnerem (a nawet liderem), ponieważ dysponuje pokaźną bazą, kilkuletnim
doświadczeniem oraz pozycją ugruntowaną w skali całego regionu.
W związku z powyższym proszę o odpowiedz na następujące pytania:
1. Jaka jest strategia/plan funkcjonowania i rozwoju OPN-T na lata 2020-2025?
2. Jakie nowe inwestycje, kierunki działania i zmiany organizacyjne są przewidziane w OPN-T?
3. Jakie wskaźniki przewiduje się do monitorowania stopnia realizacji celów założonych dla OPN-T?
4. Jaki jest aktualny skład Rady Naukowej OPN-T powołanej Zarządzeniem nr 65 Prezydenta Olsztyna
z dnia 20 lutego 2013 r.? Proszę o uwzględnienie jednostki reprezentowanej przez poszczególnych
członków Rady. Kiedy upływa aktualna kadencja Rady Naukowej OPN-T?
5. Proszę o przedstawienie strategii i kierunków rozwoju OPN-T opracowanych przez Radę
Naukową OPN-T, o których mówi ww. Zarządzenie Prezydenta Olsztyna.
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