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Załącznik nr 1do Uchwały nr 19/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
z dnia 11 maja 2015 r. 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOKUMENCIE 

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 

Oznaczenie 
w Strategii 

BYŁO: JEST: 

Str. 6, Rozdz. II, 
akapit 1 

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych powstała w 

oparciu o wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego (tytuł dokumentu: Zasady realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w Polsce, data publikacji: lipiec 2013 r.). 
Podstawą do jej opracowania był również rozdział dotyczący 

wymiaru terytorialnego zamieszczony w RPO WSL 2014 – 2020.  
Jest ona także ściśle powiązana ze Strategią rozwoju oraz innymi 

dokumentami takimi jak: Strategia „Śląskie 2020+”, KSRR 2010 – 
2020, Strategia Europa 2020, Umowa Partnerstwa.  
 

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych powstała w głównej mierze 

w oparciu o Umowę Partnerstwa i ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020, a także wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego (tytuł dokumentu: Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Polsce, data publikacji: lipiec 2013 r.). Podstawą do jej 

opracowania był również rozdział dotyczący wymiaru terytorialnego zamieszczony 

w RPO WSL 2014 – 2020.  Jest ona także ściśle powiązana ze Strategią rozwoju 

oraz innymi dokumentami takimi jak: Strategia „Śląskie 2020+”, KSRR 2010 – 
2020, Strategia Europa 2020, Umowa Partnerstwa. 
 

Tabela 1, wers. 1, 
kolumna Umowa 
partnerstwa  

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych 

i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do 
EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR) 

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) PI 3a zwiększenie 

dostępności terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej 
  

Tabela 1, wers. 2, 
kolumna Umowa 
partnerstwa 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach:- PI4i., PI 4a. wzrost wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych oraz rozwoju sieci dla OZE;- PI 4iii., PI 4c. zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych 

wielorodzinnych;- PI 4e., PI 4v.) rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej 
 

Tabela 1, wers. 3, 
kolumna Umowa 
partnerstwa 

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego 

oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 
 

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami, PI: 
- PI 6ii, PI 6b. rozwój gospodarki wodno‐ściekowej, 
- PI 6i, PI 6a. rozwój gospodarki odpadami 
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Tabela 1, wers. 4, 
kolumna Umowa 
partnerstwa 

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka 

z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 
 

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 

i wszelką dyskryminacją., PI: - Aktywna integracja społeczna, w tym 

indywidualizacja oraz kompleksowość wsparcia (PI 9a., PI 9i.), - Integracja usług 

różnych służb publicznych na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

(PI 9i., 9iv., PI9v.), - Wsparcie jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych 

(PI 9iv.), - Wsparcie infrastruktury zdrowotnej i społecznej w celu poprawy jakości 

i dostępu do usług zdrowotnych i społecznych (PI 9a.), - Wsparcie osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z wykorzystaniem usług 

niestacjonarnych (deinstytucjonalizacja usług publicznych) (PI 9i., PI 9iv., PI 9v.), 
- kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów (PI 9b. oraz właściwe PI 

EFS w szczególności PI 9i., PI 9iv., PI 9v.). 
 

Tabela 1, wers. 5, 
kolumna Umowa 
partnerstwa 

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 

szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia 

się przez całe życie 

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie: 
- Lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych dostarczanych na rzecz 

grup o specjalnych potrzebach 
- Poprawa jakości kształcenia (w tym poprawa dostępności, efektywności 

i innowacyjności edukacji) 
 

Tabela 1, wers. 6, 
kolumna Umowa 
partnerstwa 

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 
Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 

wsparcie mobilności pracowników, PI: - Poprawa integracji z rynkiem pracy 
i mobilności zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy (PI 8i., PI 8ii.); - Rozwój przedsiębiorczości, z uwzględnieniem 

samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy (PI 8iii.); - Podniesienie 
efektywności i skuteczności działań instytucji rynku pracy na rzecz osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (PI 8vii.); - Zwiększenie dostępu do 

opieki nad dziećmi do lat 3 (PI 8iv.) 
 

Rozdz. 3 Str. 15  Dodano mapę „Aglomeracja Rybnicka i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne”. 
Zmianie ulega numeracja rysunków. 

Tabela nr 6 wers. 
4 

Tereny hałd 19,33 Tereny hałd 193,30. Zmianie uległa łączna powierzchnia terenów 

zdegradowanych. 
Tabela nr 6 wers. 
6 

Terem byłego PRG-u w Krzyżanowicach  
Teren byłego PGR-u  

Teren byłego PGR-u w Krzyżanowicach  
Teren byłego PGR-u w Tworkowie  

IV.1.1. 
Przedsiębiorczość 

i warunki 
inwestycyjne; 
str. 25 

 Dodano następujący opis: Podsumowując na terenie Subregionu Zachodniego 

występują liczne problemy w obszarze tworzenia terenów inwestycyjnych: wielość 

terenów zdegradowanych po byłych żwirowniach (Krzyżanowice, Racibórz), 

pokopalnianych (Godów, Jastrzębie-Zdrój, Rydułtowy) i innych wymagających 

natychmiastowej interwencji (m.in. w Radlinie czy Czerwionce-Leszczynach). 
Większość terenów została odzyskana pod zamkniętych już przedsiębiorstwach 

przemysłowych i w chwili obecnej nie posiadają one odpowiedniej infrastruktury 
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i zbrojenia. Działania zmierzające do uporządkowania i uzbrojenia terenów mają 

służyć rozwojowi gospodarczemu samorządów. Cel ten natomiast zostanie 

zrealizowany poprzez pozyskanie nowych inwestorów na przekształconych 

terenach poprzemysłowych. 
IV.1.2. Energia, 
gospodarka 
niskoemisyjna; 
str. 34 

 Dodano tekst: W ramach interwencji związanych z efektywnością energetyczną 

zasadnym są działania zmierzające do efektywnego wykorzystania alokacji, gdzie 

projekty w ramach regionalnych inwestycji nie powinny przekraczać pewnej puli 
dofinansowania. Zmierzać się będzie do rozproszenia interwencji i objęcia 

wsparciem jak największej liczby obiektów tj. infrastruktury (budynek lub zespół 

budynków), która zarządzana jest przez jeden podmiot jako całość techniczno-
użytkowa. Tak ukierunkowane działanie pozwoli na szerokie oddziaływanie 

w całym Subregionie Zachodnim, a obiekty, które aktualnie przyczyniają się do 

pogarszania stanu powietrza, zostaną w sposób kompleksowy zmodernizowane. 

Poprzez kompleksowość rozumie się tutaj realizację wszystkich możliwych do 

dofinansowania prac w danym obiekcie w ramach jednego projektu. 
Rysunek 7. 
Obszary 
peryferyjne 
komunikacyjnie 
w Subregionie 
Zachodnim. 

 Zmiana oznaczenia kolorystycznego dla miasta Jastrzębie- Zdrój. 
Dodano legendę: 
 kolor fioletowy – obszary peryferyjne komunikacyjnie w ujęciu Strategii 

„Śląskie 2020+” 
 kolor różowy – brak ofert przewoźników i konieczność korzystania 

z indywidualnego transportu 
IV.1.2. Energia, 
gospodarka 
niskoemisyjna; 
str. 40 

 Dodano tekst:  
Podsumowując Subregion Zachodni musi zmagać się z następującymi problemami 

w zakresie energii i gospodarki niskoemisyjnej: 
 spalaniem węgla w przestarzałych kotłowniach indywidualnych co wypływa 

na złą jakość powietrza w regionie i przekraczanie norm emitowanych pyłów; 
 niskim poziomem produkcji energii ze źródeł odnawialnych i stosunkowo 

niskim zainteresowaniem w tym zakresie ze względu na koszty wytworzenia 

energii w odniesieniu do tradycyjnych źródeł; 
 dużą energochłonnością budynków publicznych i prywatnych; 
 dużą energochłonnością w zakresie infrastruktury oświetleniowej i wzrostem 

liczby punktów świetlnych; 
 niewłaściwym zarządzaniem energią w związku z nieprzystosowaną 

infrastrukturą; 
 niezadowalającym stanem taboru autobusowego co ma negatywny wpływ na 

środowisko naturalne i zwiększenie niskiej emisji; 
 trudnościami w organizacji transportu publicznego – mała częstotliwość 

kursów autobusów i niska motywacja mieszkańców do korzystania 

z komunikacji zbiorowej i rowerów. 
 
W celu eliminacji wyżej wymienionych problemów należy podjąć działania 

ukierunkowane na modernizację systemu ogrzewania w budynkach lub ich 
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podłączenie do sieciowych nośników ciepła; podniesienia efektywności 

energetycznej budynków poprzez ich kompleksową termomodernizację; wzrostu 

wykorzystania OZE poprzez budowę lamp solarnych, instalację ogniw 

fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych; wymianę opraw lamp na 

energooszczędne LED co pozwoli na poprawę w zakresie zarządzania energią; 

wymianę taboru autobusowego na niskoemisyjny; promocję multimodalnego 

transportu; budowę centr przesiadkowych. 
IV.1.3. Ochrona 
środowiska; 
str. 43 

W oparciu o przedstawione dane, a w szczególności stopień 

skanalizowania i zwodociągowania, konieczna jest realizacja 

inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacyjnej, 

oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej. 

W oparciu o przedstawione dane można zauważyć, iż Subregion Zachodni boryka 

się z: 
 dużą ilością zbiorników bezodpływowych, często nieszczelnych, które 

pogarszają stan środowiska naturalnego; 
 niskim stopniem skanalizowania i zwodociągowania w poszczególnych JST; 
 rozproszoną zabudową mieszkaniową, co wpływa na wysokie koszty budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej; 
 dużą ilością azbestu w budynkach mieszkalnych, co stanowi zarówno 

zagrożenie dla środowiska i życia człowieka; 
 brakami w zakresie punktów do selektywnej zbiórki odpadów. 
 
W celu poprawy obecnego stanu ochrony środowiska konieczna jest realizacja 

inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków 

oraz sieci wodociągowej. Ponadto niezbędne jest podjęcie działań zmierzających 

do usunięcia i unieszkodliwienia jak największej ilości odpadów zawierających 

azbest, inwestycje w sektor gospodarki odpadami umożliwiające zwiększenie 

unieszkodliwionych oraz poddanych recyklingowi odpadów, co spowoduje 

zmniejszenie presji na środowisko naturalne, w tym poprawę jakości życia ludzi, 

dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska i likwidacji uciążliwości 

związanych ze składowaniem śmieci. 
IV. 1.4. 
Aktywność 

zawodowa; 
str. 55 

Wdrożenie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych wobec 

osób pozostających bez pracy pozwoli zminimalizować ryzyko 

wystąpienia zjawiska wykluczenia społecznego grup znajdujących 

się w ciężkiej sytuacji na rynku pracy. Działania te należy podjąć 

w całym Subregionie Zachodnim obejmującym Aglomerację 

Rybnicką wraz z jej bezpośrednim otoczeniem funkcjonalnym, 

lokalny ośrodek rozwoju oraz miasto Pszów, a także obszary 

wiejskie. 

Wdrożenie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych wobec osób 

pozostających bez pracy pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska 

wykluczenia społecznego grup znajdujących się w ciężkiej sytuacji na rynku pracy. 

Będą to działania wspierające osoby poszukujące pracy i pozostające bez 

zatrudnienia poprzez dostępne dla wszystkich, aktywne instrumenty rynku pracy 

(służące między innymi określaniu indywidualnych potrzeb, świadczeniu 

zindywidualizowanych usług i porad, prowadzeniu ukierunkowanych szkoleń, 

weryfikacji zdobytych kompetencji i umiejętności). Planuje się podnoszenie 

kwalifikacji osób poprzez kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie 

lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności 

i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego z zakresu m.in.: prawa, psychologii, terapii uzależnień, 

pedagogiki pracy; programy profilaktyki zdrowotnej, w szczególności wspierające 

diagnostykę, działania leczniczo-rehabilitacyjne oraz edukacyjno- terapeutyczne; 
szkolenia i podnoszenie umiejętności pracowników podmiotów realizujących 
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zadania związane ze świadczeniem usług społecznych, (wyłącznie w zakresie 

niezbędnym dla wzrostu dostępności i jakości tych usług). Ponadto zmierza się do 

otwarcia centrów usług społecznych, organizacji staży i przekazywania środków na 

podjęcie działalności gospodarczej. Działania te należy podjąć w ramach 

kompleksowej rewitalizacji prowadzonej w samorządach Aglomeracji Rybnickiej 

wraz z jej bezpośrednim otoczeniem funkcjonalnym, lokalnym ośrodku rozwoju 
oraz mieście Pszów, a także na obszarach wiejskich. 

IV.1.5. 
Rewitalizacja 
i spójność 

społeczna; 
str. 56 

 Dodano: Interwencja podejmowana w ramach regionalnych inwestycji powinna 
dotyczyć obszarów wskazanych w Lokalnych Programach Rewitalizacji 

przygotowanych przez poszczególne samorządy. Działania powinny być 

skoncentrowane terytorialnie i być prowadzone w sposób całościowy, które 

poruszają zarówno kwestie ekonomiczne, społeczne, kulturowe i infrastrukturalne.  
Obszary wymagające rewitalizacji w Subregionie Zachodnim pokrywają się 

częściowo z obszarami wymagającymi rewitalizacji, zdefiniowanymi w Strategii 

„Śląskie 2020+”. 
IV.1.5. 
Rewitalizacja 
i spójność 

społeczna; 
str. 57 

Potrzeby rewitalizacyjne występują więc w Aglomeracji 

Rybnickiej i cześciowo w jej bezpośrednim otoczeniu 

funkcjonalnym, a także w lokalnym ośrodku rozwoju jakim jest 

miasto Racibórz. Ponadto jako obszary wymagające rewitalizacji 

wskazane zostały również miasto Pszów oraz dwie gminy wiejsko 

– miejskie tj. Kuźnia Raciborska oraz Krzanowice. Poza 
wymienionymi jednostkami potrzeby rewitalizacyjne zostały 

zdefiniowane na obszarach wiejskich Subregionu Zachodniego. 
W szczególności działania w tym zakresie dostrzegają 

samorządowcy z Gorzyc, Krzyżanowic, Lysek, Mszany, Godowa 

oraz Pietrowic Wielkich. 

Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy, potrzeby rewitalizacyjne występują 

w całej Aglomeracji Rybnickiej i cześciowo w jej bezpośrednim otoczeniu 

funkcjonalnym (Czerwionka-Leszczyny), a także w lokalnym ośrodku rozwoju 

jakim jest Miasto Racibórz. Ponadto jako obszary wymagające rewitalizacji 

wskazane zostały również Miasto Pszów oraz dwie gminy wiejsko – miejskie tj. 
Kuźnia Raciborska oraz Krzanowice. Poza wymienionymi jednostkami potrzeby 

rewitalizacyjne zostały zdefiniowane na obszarach wiejskich Subregionu 
Zachodniego. W szczególności działania w tym zakresie dostrzegają 

samorządowcy z Gorzyc, Krzyżanowic, Lysek, Mszany, Godowa oraz Pietrowic 
Wielkich. Działania w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych powinny 

zatem objąć wyżej wymienione samorządy. 
IV.1.5. 
Rewitalizacja 
i spójność 

społeczna; 
str. 58 

 Dodano tekst: Na obszarach tych występuje wiele problemów społecznych, w tym 

bezrobocie, niepełnosprawność, ubóstwo, depopulacja, strzenie się społeczności, 

alkoholizm, niska świadomość zawodowa oraz poziom wykształcenia. W 

samorządach tych na terenach wymagających rewitalizacji społecznej mieszkańcy 

najcześniej korzystają z zasiłków opieki społecznej, cechują się niską aktywnością 

zawodową, wśród nich występuje większość typów wykluczenia społecznego. To 

natomiast pociąga za sobą degradację przestrzeni publicznej, liczne akty 

wandalizmu przez co dawne obszary utraciły swoje funkcje przy stale 

pogarszającej się opini publicznej zarówno o samych mieszkańcach, jak i o całym 

terytorium degradowanym. 
Działania ukierunkowane powinny być na uatrakcyjnienie przestrzeni, tworzenie 

elementów wspiarających aktywizację społeczno-gospodarczą lokalnych 

społeczności, działania z zakresu usług społecznych dotyczących określonych grup 

społecznych dotkniętych dysfunkcjami. Trend powinien zmierzać do zmiany 

negatywnych czynników społecznych, gospodarczych i urbanistycznych na 

obszarach wskazanych w Lokalnych Programach Rewitalizacji. 
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IV.1.5. 
Rewitalizacja 
i spójność 

społeczna; 
str. 59-62 

 Dodano tekst: W zakresie dostępu do usług zdrowotnych należy stwierdzić, iż na 

terenie Subregionu Zachodniego działalność prowadzą 10 szpitali, z czego dwa na 

terenie powiatu raciborskiego, trzy w powiecie wodzisławskim, dwa w Rybniku, 
jeden w Żorach i dwa w Jastrzębiu-Zdroju. Społeczność regionu ma możliwość 

korzystania łącznie z 274 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, których 

rozkład przedstawia się następująco: 
 
Dodano wykres „Procentowy rozkład NZOZ w Subregionie Zachodnim” 
 
Analizując powyższe należy stwierdzić, iż najwięcej NZOZ-ów występuje na 

terenie powiatu wodzisławskiego (129 jednostek), następnie na terenie Miasta 

Jastrzębie-Zdrój (50 jednostek); najmniej niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej odnotowuje się w Mieście Rybnik. Ponadto w regionie funkcjonują 4 

hospicja oraz ponad 750 prywatnych gabinetów lekarskich. Do dyspozycji 

mieszkańców subregionu jest również 147 aptek. 
 
W zakresie dostępu do usług społecznych samorządy zobowiązane są do 

świadczenia usług publicznych z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultury 

fizycznej i rekreacji, pomocy i opieki społecznej, mieszkalnictwa oraz 

bezpieczeństwa publicznego. W ramach całego Subregionu Zachodniego istnieje 

507 placówek związanych z edukacją, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły średnie; 116 placówek z zakresu kultury i sztuki; 144 jednostek 

świadczących usługi dotyczące kultury fizycznej i rekreacji; ponad 85 placówek 

pomocy i opieki społecznej; ok. 7136 mieszkań socjalnych i komunalnych oraz 
ponad 136 placówek z zakresu bezpieczeństwa publicznego (m.in. straż miejska, 

komendy policji, straż pożarna, inspektoraty nadzoru budowlanego, centra 

zarządzania kryzysowego). W zakresie niedoborów placówek usług społecznych 

analiza danych wskazała jednoznacznie, iż w Subregionie Zachodnim brakuje: 

mieszkań socjalnych, chronionych i wspomaganych, świetlic środowiskowych, 

zakładów aktywności zawodowej, dziennych domów opieki społecznej, żłobków, 

wyposażenia placów zabaw. Istnieją niedobory w zakresie instrumentów 

ułatwiających dostęp do usług społecznych i zdrowotnych czy instrumentów dzięki 

którym osiągnięta zostanie spójność społeczne tj. np. zapewnienie równości szans 

i niedyskryminacja. Potrzebą lokalnej społeczności jest utworzenie miejsca 

spotkań, zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń, gdzie odbywałyby się 

zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej czy pracy środowiskowej. Powinno  

zmierzać ku kompleksowym działaniom mających na celu udzielenie 

kompleksowych usług pozwalających łączyć opiekę nad osobami zależnymi 

z pracą zawodową, usług umożliwiających wyrównywanie szans dzieci 

i młodzieży, usług środowiskowych na rzecz rodziny i osób zagrożonych 

wykluczeniem lub wykluczonych społecznie.  
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Analizując spójność społeczność, dostęp do usług nie sposób pominąć analizę 

sektora pozarządowego w Subregionie Zachodnim. W regionie działa ok. 1.416 

organizacji pozarządowych, w tym ok. 766 stowarzyszeń, ok. 79 fundacji, ok. 423 

kluby sportowe, a także ok. 113 stowarzyszeń zwykłych i 35 innych organizacji 

działających w subregionie. Nasycenie organizacjami w poszczególnych JST 

przedstawia poniższy rysunek. 
 
Dodano mapę „Nasycenie NGO w Subregionie Zachodnim” 
 
Zdecydowana większość samorządów na swym terenie posiada nie więcej niż 50 

organizacji. Spośród JST Subregionu wyróżnić można takie miasta jak: Wodzisław 

Śląski (90 NGO), Czerwionkę-Leszczyny (71 NGO), Racibórz (83 NGO), a także 

Żory (139 NGO), Jastrzębie-Zdrój (220 NGO) oraz Rybnik (294 NGO). 

Organizacje Subregionu Zachodniego zajmują się przede wszystkim promocją 

sportu, kultury i rekreacji, kulturą i sztuką, edukacją, ochroną zdrowia, rozwojem 

lokalnym, ale także profilaktyką uzależnień, ekologią, ochroną środowiska 

i dziedzictwa przyrodniczego. Trudno tutaj jednoznacznie określić, które 

organizacje zajmują się tylko jedną wspomnianą dziedziną, gdyż wiele z nich 

w swym działaniu łączy wiele pokrewnych aktywności. 
 
Ta mnogość organizacji ułatwia samorządom regionu prowadzenie wspólnych 

projektów zarówno z partnerami społecznymi, jak i samymi organizacjami 
pozarządowymi. W latach 2007-2013 przeprowadzono łącznie ok. 124 projektów 

unijnych, w których współpraca międzysektorowa zakończyła się powodzeniem. 

Liderem w tym zakresie są samorządy powiatu wodzisławskiego (60 

przedsięwzięć). Wyróżnikiem wśród Subregionu jest również jedna z organizacji, 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, która wspólnie z JST i innymi 

organizacjami przeprowadziła w perspektywie finansowej 2007-2013 łącznie 27 

projektów (w tym 8 umów partnerskich z JST, 5 z innymi organizacjami oraz 14 
przedsięwzięć trójstronnych).  Projekty unijne to oczywiście nie jedyne realizacje, 

które partnerzy społeczni i organizacje zrealizowali wspólnie – mowa to przede 
wszystkim o organizacji wspólnych imprez społecznych i sportowych. Ta mnogość 

realizacyjna pozwoli na prawidłową realizację inwestycji regionalnych, w których 

nieodzownym elementem jest realizacji zasady partnerstwa, zwłaszcza tam, gdzie 

wspólne działania społecznego przyczyniają się do rozwoju społecznego, 

ożywienia lokalnego, jak i rozwoju gospodarczego. 
IV.1.5. 
Rewitalizacja 
i spójność 

społeczna; 
str. 64-65 

 Dodano: 
W tym zakresie Subregion Zachodni cechuje się znacznymi niedoborami w części 

dotyczącej mieszkań socjalnych i chronionych. Stan infrastruktury na koniec 2014 

roku obrazuje poniższa tabela. 
 
Dodano tabelę: „Ilość lokali socjalnych i chronionych ogółem w 2014 r. na terenie 

Subregionu Zachodniego”. Zmianie uległa numeracja tabel. 
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Analizując powyższe dane można zauważyć, iż najwięcej lokali socjalnych 

i chronionych jest w powiecie raciborskim - 27% ogółu mieszkań, z czego sporo 

w samym Mieście Racibórz, bo aż 513. Kolejno największy odsetek mieszkań 

odnotowuje Jastrzębie-Zdrój (20%), Rybnik (19%), powiat wodzisławski (15%), 

Żory (11%) i powiat rybnicki (7%). Dane te nie obrazują jednak skali 

zapotrzebowania i poziomu rozpiętość pomiędzy poszczególnymi samorządami. 

Mimo jednostek, w których funkcjonuje sporo lokali socjalnych i chronionych, to 

aż 8 JST nie posiada ich wcale, a 9 zamykania się w sumie 10 lokali. 
 
Kluczowym aspektem są tutaj zgłaszane przez samorządy braki w zakresie 

mieszkalnictwa. Corocznie wzrasta liczba wyroków sądowych nakazujących 

eksmisje z jednoczesnym prawem przyznania lokalu socjalnego czy liczba 
usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Mimo, iż w wielu 

jednostkach istnieją budynki, które można przeznaczyć na powyższy cel, 

samorządy borykają się problemem kapitałochłonności przedsięwzięć w zakresie 

dostosowania lokali  do obowiązujących wymagań. Kluczowym efektem wsparcia 
zarówno w zakresie infrastruktury, jak i powiązanych działań aktywizacyjnych 

będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych wsparciem. 

Stąd potrzeba podjęcia działań zmierzających do zaadaptowania lokali 

i wprowadzenia efektywnego zarządzania infrastrukturą. 
 

IV.1.6.  Edukacja 
przedszkolna i 
zawodowa; 
str. 68-69 

 Dodano: Kwestią problematyczną może okazać się też prawo do korzystania z 

wychowania przedszkolnego, które od września 2015 r. obejmie dzieci 4-letnie. 
Jest to niejako obowiązek każdej gminy, aby zapewnić dostęp do edukacji właśnie 

dla tej grupy wiekowej. Już teraz w wielu samorządach brakuje wolnych miejsc, a 

wspomniane prawo dodatkowo będzie uniemożliwiać dostęp do edukacji dzieci 
młodszych tj. 3 i 2,5 letnich. W trakcie diagnozy zauważono również znaczną 

dysproporcję w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej w dzielnicach miast na 
prawach powiatu Subregionu Zachodniego, które są oddalone od centrum. Ten 

trend wynika z dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkalnego 
jednorodzinnego z dala od centrum dużych miast, ale również na terenach 

wiejskich. Zatem poza lokalnym ośrodkiem rozwoju, czyli miastem Racibórz oraz 

częścią obszarów wiejskich, pozostałe tereny Subregionu Zachodniego wymagają 

podjęcia stosownej interwencji. Potrzeby, zatem ogniskują się w Aglomeracji 

Rybnickiej oraz jej bezpośrednim otoczeniu funkcjonalnym oraz częściowo na 

obszarach wiejskich.  
 
Podsumowując w obszarze edukacji przedszkolnej Subregion Zachodni zmaga się 

z problemami dotyczącymi:  
1. Niskiego stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej, gdzie nawet 

połowa gmin Subregionu nie osiąga pułapu 65 punktów procentowych 

w zakresie dostępu do edukacji wczesno elementarnej wśród 3-4 latków. 
2. Niespełniania warunków technicznych w budynkach zaanektowanych na ten 
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rodzaj placówki oświatowej, co niewątpliwie może odbić się na 

nieprzyjmowaniu dzieci do przedszkoli w sytuacji gdy odpowiednie służby 

państwowe nie pozwolą na prowadzenie zajęć w budynkach, które stanowią 

zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i całego personelu. 
3. Braku możliwości dostosowania budynków do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych, tych wymagających odpowiedniej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej czy dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

4. Pośrednio w zakresie dodatniego przyrostu naturalnego czego rezultatem 

będzie brak miejsc w przedszkolach w kolejnych latach, a co za tym idzie 
obniżaniem się stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

5. Zapewnienia prawidłowego rozwoju dla małych dzieci w sytuacji, gdzie 

oddziały przedszkolne są umiejscowione w szkołach podstawowych i poziom 

zróżnicowania wiekowego wśród uczniów może przyczynić się wycofania 

i zaburzeń w stymulacji rozwojowej przedszkolaków. Temu zjawisku ma 

przeciwdziałać „wyprowadzenie” oddziałów przedszkolnych z szkół 

podstawowych (projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty), jednak to 

z kolei rodzi problemy dotyczące braków lokalowych wśród gmin. 
6. Aspektu wysokiego bezrobocia wśród kobiet, które ze względu na brak 

wsparcia ze strony samorządów w zakresie zapewnienia opieki nad małym 

dzieckiem nie są w stanie podjąć zatrudnienia (w 2012 roku prawie 65% 

bezrobotnych to właśnie kobiety). 
 
Szereg wskazanych problemów w zakresie edukacji przedszkolnej wymaga 

podjęcia odpowiednich działań zmierzających w kierunku: 
 zwiększanie powszechności wychowania przedszkolnego wśród tych gmin, 

gdzie wskaźnik ten jest najniższy, 
 poprawy jakości i dostępności usług edukacyjnych poprzez 

modernizację/budowę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, 
 poprawy jakości zajęć pozaszkolnych poprzez stworzenie systemu specjalnej 

oferty edukacyjnej dla dzieci o określonych potrzebach, 
 wydłużania czasu pracy przedszkoli, przy założeniu jak najniższych kosztów 

dla rodzica/opiekuna w zakresie pobytu dziecka ponad 5-godzinną podstawę 

programową, 
 wyrównania szans edukacyjnych wśród dzieci na poziomie poszczególnych 

gmin, 
 wyposażenia przedszkoli w odpowiednie pomoce dydaktyczne co przyczyni 

się do stworzenia odpowiedniego programu edukacyjnego, do którego włączyć 

będzie można dzieci w wieku 3-4 lat. 
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IV.1.6.  Edukacja 
przedszkolna 
i zawodowa; 
str. 70 

 Dodano: Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od 

szkolnictwa ogólnego, przez co cieszy się znacznie mniejszym zainteresowaniem 

wśród potencjalnych uczniów. Towarzyszy temu zjawisko spychania kształcenia 

zawodowego na margines systemu edukacyjnego. Analizę ilości zasadniczych 

szkół zawodowych jak również średnich szkół zawodowych oraz ilość uczniów w 

poszczególnych latach, obrazują tabele nr 28 i 29. 
 
Mimo powyższego młodzi ludzie częściej niż kiedyś wybierają szkoły kształcące 

w zawodach. Wynika to z niekorzystnej sytuacji młodych ludzi na rynku pracy 
(wysokie bezrobocie wśród osób do 25 roku życia). Pracodawcy oczekują od 

potencjalnych pracowników oprócz podstawowych kompetencji niezbędnych 

w każdej pracy, również praktycznych umiejętności, ściśle powiązanych 

z określoną branżą.  Młodzi wchodząc na rynek muszą dostosowywać  się do 

zmieniających się warunków pracy i posiadać między innym umiejętność obsługi 

coraz to nowocześniejszych urządzeń. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest 

doposażenie pracowni specjalistycznych, aby kształcić młodzież na sprawnym, 

nowoczesnym sprzęcie i przygotować ją odpowiednio do zdania egzaminów 

zawodowych oraz dostosować ich umiejętności do wymagań rynku pracy. 
Tabela nr 29. 
Średnie szkoły 

zawodowe w 
Subregionie 
Zachodnim 

 Usunięta została kolumna dotycząca liceów profilowanych, gdyż nie są one 

szkołami kształcącymi w zawodach. 

IV.1.6.  Edukacja 
przedszkolna 
i zawodowa; 
str. 73 

 Dodano: W ramach regionalnych inwestycji dążyć będzie się do 

wyposażenia/doposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu zgodnie z poniższą 

tabelą. 
 
Dodano tabelę: Rodzaj pracowni i kierunek kształcenia w szkolnictwie 

zawodowym, które wymagają doposażenia w Subregionie Zachodnim. 
 
Powyższe dane uzasadniają konieczność inwestowania w ten poziom kształcenia, 

gdyż pozwoli to na sukcesywny rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców. 
 
W ujęciu diagnostycznym w zakresie szkolnictwa zawodowego problemami, 
z którymi boryka się Subregion Zachodni są: 
1. Braki w zakresie nowoczesnego i specjalistycznego wyposażenia 

w istniejących pracowniach/warsztatach zawodowych, które w znaczący 

sposób utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prowadzenie zajęć. 
2. Braki w zakresie technologii pozwalających na sprostanie oczekiwaniem 

obecnego rynku pracy na innowacyjność, a co za tym idzie problemami 
w znalezieniu pracy wśród absolwentów szkół zawodowych. 

3. Niska zdawalność egzaminów zawodowych. 
4. Niedostosowanie programu nauczania w szkołach zawodowych do wymagań 
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lokalnego rynku pracy, co utrudnia przedsiębiorcom znalezienie odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników wśród absolwentów szkół zawodowych. 
5. Nieadekwatne do aktualnych potrzeb materiały i pomocy dydaktyczne, które 

wraz  z ewaluacją rynku pracy ulegają dezaktualizacji. 
6. Mało przyjazny klimat wokół kształcenia zawodowego mimo zapotrzebowania 

na specjalistycznych pracowników. 
 
W celu zniwelowania przedstawionych problemów w perspektywie finansowej 

2014-2020 Subregion Zachodni będzie zmierzać w kierunku: 
 doposażania (stworzenia) pracowni praktycznej nauki zawodu w nowoczesny 

sprzęt, co pozwoli na przygotowanie sal do prawidłowej nauki, jak 

i odpowiednio jakościowego zdawania egzaminów zawodowych, 
 polepszenia relacji na płaszczyźnie uczeń – pracodawca – szkoła poprzez 

organizację staży/praktyk oraz wizyt studyjnych u pracodawców, 
 organizacji kursów, szkoleń zawodowych, szkoleń, które pozwolą uczniom 

zdobyć szeroką wiedzę zarówno w zakresie kierunku kształcenia, ale i inny 

praktycznych umiejętności co stanowić będzie niewątpliwie o atrakcyjności 

kształcenia zawodowego, 
 zmian w zakresie programu nauczania poprzez organizację zajęć dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych czy 

dokształcających kadrę nauczycieli. 
IV.1.6.  Edukacja 
przedszkolna 
i zawodowa; 
str. 76 

Istotnym elementem kształcenia zawodowego jako takiego, jak 

również kształcenia w ogóle, pozostaje kształcenie ustawiczne 

skierowane do dorosłych mieszkańców regionu. Koniecznym dla 

wzmocnienia potencjału społecznego i gospodarczego regionu jest 

nasilenie i ustrukturyzowanie działań na rzecz wspierania modelu 

kształcenia przez całe życie, który jest w Polsce oparty na słabych 

fundamentach. 
Analizując dokształcanie osób dorosłych można odnieść się do 

wskaźnika udziału osób w wieku 25-64 lata uczących się 

i dokształcających się, w liczbie ludności ogółem w tej samej 

grupie wiekowej. W województwie śląskim w 2011 roku 4,5% 

osób we wskazanym wieku uczyło się lub dokształcało. Była to 

wartość powyżej średniej dla kraju jednak niższa od takich 

województw jak: mazowieckie, lubelskie, podlaskie i pomorskie. 

W stosunku do roku 2004 wartość wskaźnika spadła o 0,5 punktu 

procentowego. 

Istotnym elementem kształcenia zawodowego jako takiego, jak również kształcenia 

w ogóle, pozostaje kształcenie ustawiczne skierowane do dorosłych mieszkańców 

regionu. Kształcenie permanentne wynika z konieczności przystosowania się 

jednostki do dynamicznych przeobrażeń ekonomicznych, kulturalnych 

i naukowych występujących w życiu współczesnych społeczeństw. Wykształcenie 

zdobyte w systemie szkolnym staje się stopniowo przestarzałe i koniecznością staje 

się kontynuowanie kształcenia w takich formach i rozmiarach, jakie dla danego 

zawodu są optymalne. Koniecznym dla wzmocnienia potencjału społecznego 

i gospodarczego regionu jest nasilenie i ustrukturyzowanie działań na rzecz 

wspierania modelu kształcenia przez całe życie, który jest w Polsce oparty na 

słabych fundamentach. 
 
Analizując dokształcanie osób dorosłych można odnieść się do wskaźnika udziału 

osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się, w liczbie ludności 

ogółem w tej samej grupie wiekowej. W województwie śląskim w 2011 roku 4,5% 

osób we wskazanym wieku uczyło się lub dokształcało. Była to wartość powyżej 

średniej dla kraju jednak niższa od takich województw jak: mazowieckie, 

lubelskie, podlaskie i pomorskie. W stosunku do roku 2004 wartość wskaźnika 

spadła o 0,5 punktu procentowego. 
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W tym zakresie obszar Subregionu Zachodniego zmaga się niskim poziomem 

wykształcenia wśród osób dorosłych, ale też niską świadomością  społeczną 

związaną z koniecznością kształcenia przez całe życie. Mimo zagrożenia utraty 

pracy czy nawet bezrobociem wśród tych osób, czego przyczyną może być 

niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w regionie, wiele osób 

świadomie nie podejmuje edukacji zmierzającej do przebranżowienia. Brakuje 

kampanii ukazującej pozytywne efekty kształcenia ustawicznego. Jednostki 

prowadzące działalności w zakresie tego typu kształcenia powinny stale dążyć do 

zwiększenia i poprawy jakości uczestnictwa osób dorosłych w formach szkolnych 

i pozaszkolnych kształcenia. 
 
Działania powinny być ukierunkowane na stworzenie mieszkańcom regionu 

miejsca, w którym będą mieli możliwość nabycia kluczowych kompetencji, jakimi 

są biegłe posługiwanie się komputerem (w tym np. programami graficznymi czy 

tworzenie stron www) oraz komunikatywne mówienie w językach obcych (np. w j. 

angielskim), co da im szansę bycia bardziej atrakcyjnym na rynku pracy 
(w zdecydowanej większości ofert pracy jest wymagane posługiwanie się językiem 

obcym oraz komputerem). Ponadto działania muszą zmierzać do dopasowania 

oferty edukacyjnej do bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy.   
Tabela  nr 32. 
Analiza SWOT 

Aglomeracja Górnośląska  
 

Konurbacja górnośląska 

Metropolia Górnośląska 
 

Metropolia Grónośląska 
Tabela nr 33. 
Obszar wsparcia, 
lp. 2, kolumna 
Wyzwania 

Pomimo, że Strategia „Śląskie 2020+” klasyfikuje Racibórz jako 

Lokalny Ośrodek Rozwoju, stanowi on faktycznie jeden 
z biegunów rozwoju Subregionu Zachodniego. Wyzwania stojące 

przed tą jednostką są tożsame ze wskazanymi powyżej. 

 działania na rzecz wykorzystania terenów poprzemysłowych przez nowych 

inwestorów (uzbrojenie terenów inwestycyjnych wraz z ich promocją) 
 działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie poprawy jakości 

powietrza w tym poprzez działania na rzecz produkcji i dystrybucji energii 
z odnawialnych źródeł, działania w zakresie zwiększania efektywności 

energetycznej oraz niskoemisyjnych transport miejski i energooszczędne 

oświetlenie uliczne, ponadto konieczne podjęcie jest interwencji polegającej 

na demontażu i utylizacji elementów zawierających azbest. Nieodzowne jest 

również, podjęcie działań w zakresie poprawy stanu transportu publicznego, 

poprzez wymianę taboru, zmniejszanie emisyjności oraz umożliwienie 

szerszego jego użytkowania. 
 w związku ze zmieniającą się strukturą społeczeństwa, zachodzącymi 

zjawiskami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa, zmiany w 

strukturze zatrudnienia, bezrobocie itp. konieczne jest podejmowanie działań 

skierowanych na wsparcie zatrudnienia oraz promocję samozatrudnienia,  a 

także zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto 

konieczne jest podjęcie działań, które spowodują wzrost upowszechnienia i 

jakości  edukacji przedszkolnej wśród 3 i 4 latków oraz dostosują poziom 

kształcenia zawodowego do potrzeb i wymagań rynku pracy.  
 konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz poprawy dostępu do 

usług wyższego rzędu o charakterze aglomeracyjnym. 
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Tabela nr 33. 
Obszar wsparcia 
lp. 4, kolumna 
Wyzwania 

Przed samorządami ze zdefiniowanych obszarów stoją wyzwania 

polegające na przywróceniu im utraconych funkcji społecznych i 

gospodarczych.  Służyć temu mają działania polegające na rozwoju 

infrastruktury społecznej oraz rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych. Działania te mają być wspierane odpowiednią 

interwencją społeczną, wynikającą ze zdiagnozowanych potrzeb 

i stanowiącą odpowiedź na realne potrzeby. 

Przed samorządami ze zdefiniowanych obszarów stoją wyzwania polegające na 

przywróceniu im utraconych funkcji społecznych i gospodarczych.  Służyć temu 

mają działania polegające na rozwoju infrastruktury społecznej oraz rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych. Przy czym należy zwrócić uwagę, że działania na 

rzecz rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych mają znaczenie 

priorytetowe. Działania infrastrukturalne mają charakter uzupełniający w stosunku 

do interwencji społecznej. 
Rozdz. VI, akapit 
pierwszy. str. 85 

Dołączona do niniejszego rozdziału tabela, prezentuje cele 

rozwojowe Subregionu Zachodniego1
, które zostały zestawione 

z odpowiadającymi im celami przewidzianymi do realizacji 
w ramach RIT, zgodnie z RPO WSL 2014-2020.  
 

Podstawą interwencji w ramach RIT jest niniejsza Strategia RIT uwzględniająca 

wspólne strategiczne wybory uzgodnione przez jednostki wchodzące w skład 

partnerstwa. Jej cele pozostają w spójności z celami RPO. Mierniki efektów 

realizacji działań wskazanych do realizacji w formule RIT są powiązane 

z systemem wskaźników RPO oraz wpisują się w system monitorowania postępów 

i efektów wdrażania programu. Tym samym interwencja RIT w Subregionie 
Zachodnim przyczyni się do efektywnej realizacji wskaźników produktu dla 

poszczególnych osi priorytetowych RPO, w których zastosowano instrument RIT. 
 

Rozdz. VI  Pod opisami umieszczone zostały tabele ze wskaźnikami dotyczącymi danego celu, 

automatycznie usunięta została zbiorcza tabela ze wskaźnikami (Tabela nr 32). 

Zmianie ulega numeracja tabel. 
Rozdz. VI, str. 86  Dodano:  

Przy wyborze projektów do dofinansowania w zakresie zgodności ze Strategią RIT 

Subregionu Zachodniego w ramach celu C1.RIT powinno kierować się: 
1) stopniem zgodności z celami i priorytetami Strategii; 
2) wyborem projektów, które będą kontynuującą działania w zakresie 

kompleksowego uzbrajania terenów poprzemysłowych, popegeerowskich, 

powojskowych i pokolejowych; 
3) premiowania projektów, które będą obejmować jak największą liczbę uzbrojeń 

w celu realizacji działań kompleksowo na terenie Subregionu Zachodniego. 
 
Usunięta została zbiorcza tabela ze kryteriami . Zmianie ulega numeracja tabel. 

Rozdz. VI, str. 89  Dodano: 
Przy wyborze projektów do dofinansowania w zakresie zgodności ze Strategią RIT 

Subregionu Zachodniego w ramach celu C2.RIT powinno kierować się: 
1) stopniem zgodności z celami i priorytetami Strategii; 
2) oceną na jakim budynku będą wykonywane prace z zakresu efektywności 

energetycznej i OZE, przy założeniu, iż w Subregionie Zachodnim największe 

wsparcie powinny otrzymać obiekty użyteczności publicznej; 
3) komplementarnością przedsięwzięć w zakresie funkcji użytkowej obiektu oraz 

ilości zrealizowanych projektów. Kryterium będzie traktować o punktowaniu 

takich projektów, które są uzupełnieniem lub kontynuacją trwającego lub 

                                                           
1 Zgodne ze Strategią rozwoju. 
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zakończonego projektu; 
4) efektywnym wykorzystaniem alokacji w celu rozproszenia alokacji i objęcia 

wsparciem jak największej ilości obiektów, które wymagają dofinansowania 

z zakresu efektywności energetycznej; 
5) kompleksowością dofinansowania przy założeniu, iż w ramach jednego projektu 

beneficjent powinien zrealizować możliwie wszystkie prace na danym projekcie, 

co skutkować będzie oszczędnością czasu i środków finansowych, a pozwoli na 

skuteczne działania związane z termomodernizacją; 
6) oceną zdolności do efektywnej realizacji przedsięwzięć poprzez ocenę 

doświadczenia wnioskodawcy, co umożliwi sprawną i prawidłową realizację 

projektów, które w skali regionu są niezbędne; 
7) oceną w zakresie wpisywania się w lokalne Programy Gospodarki 

Niskoemisyjnej przy poddziałaniu dot. niskoemisyjnej transportu miejskiego; 
8) promowaniem transportu multimodalnego. 

Rozdz. VI, str. 91  Dodano: 
Przy wyborze projektów do dofinansowania w zakresie ramach zgodności ze 

Strategią RIT Subregionu Zachodniego w ramach celu C3.RIT powinno kierować 

się: 
1) oceną stopnia zgodności z celami i priorytetami Strategii; 
2) zwiększaniem liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 

i zaopatrzenia w wodę; 
3) zgodnością z KPOŚK; 
4) zwiększeniem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest mierzony 

wskaźnikiem zagrożenia wyrobami zawierającymi azbest. 
Rozdz. VI, str. 95  Dodano: 

Przy wyborze projektów do dofinansowania w zakresie zgodności ze Strategią RIT 

Subregionu Zachodniego w ramach celu C4.RIT powinno kierować się: 
1) stopniem zgodności z celami i priorytetami Strategii; 
2) stopnień realizacji wskaźników określonych dla całego Subregionu Zachodniego 
(im więcej nowopowstałych mieszkań socjalnych/chronionych/wspomaganych 
w ramach jednego projektu tym większa punktacja); 
3) zwiększeniem liczby lokali socjalnych, chronionych i wspomaganych na terenie 

Subregionu Zachodniego, przy założeniu wsparcia tych projektów, które zakładają 

największy odsetek nowopowstałych lokali; 
4) oceną zgodności z Lokalnymi Programami Rewitalizacji (w zakresie działania 

9.1.2, 9.2.2 i 10.3.2); 
5) preferowaniem projektów, w których przewidziane jest partnerstwo, współpracę 

i współdziałanie z sektorem publicznym i niepublicznym tj. organizacjami 

pozarządowymi, sektorem ekonomii społecznej w oparciu o dostępne formy, 

prawne takie jak zaplanowanie w projekcie zlecania zadań w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
6) promowanie projektów z zakresu rewitalizacji na obszarach wskazanych 
w Strategii RIT jako wymagające wsparcia finansowego. 
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Rozdz. VI, str. 
104 

 Dodano: 
Przy wyborze projektów do dofinansowania w zakresie ramach zgodności ze 

Strategią RIT Subregionu Zachodniego w ramach celu C5.RIT powinno kierować 

się: 
1) oceną stopnia zgodności z celami i priorytetami Strategii; 
2) oceną zgodności z Lokalnymi Programami Rewitalizacji w zakresie działania 

11.4.2; 
3) stopniem realizacji wskaźników określonych dla całego Subregionu 

Zachodniego (im większa liczba osób objętych wsparciem w poszczególnych 

działaniach tym projekt bardziej premiowany ze względu na poprawę sytuacji 

w regionie); 
4) doposażania szkół i placówek kształcenia zawodowego zgodnie 

z zapotrzebowaniem wykazanym w Strategii RIT; 
5) premiowaniem przedsięwzięć z zakresu szkoleń w ramach kompetencji 

kluczowych; 
6) preferowaniem projektów, w których przewidziane jest partnerstwo, współpracę 

i współdziałanie z sektorem publicznym i niepublicznym tj. organizacjami 
pozarządowymi, sektorem ekonomii społecznej w oparciu o dostępne formy, 

prawne takie jak zaplanowanie w projekcie zlecania zadań w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Rozdz. VI, str. 
105 

 Dodano: 
Przy wyborze projektów do dofinansowania w zakresie ramach zgodności ze 

Strategią RIT Subregionu Zachodniego w ramach celu C6.RIT powinno kierować 

się: 
1) oceną stopnia zgodności z celami i priorytetami Strategii; 
2) zwiększeniem stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie 
Subregionu Zachodniego; 
3) ekonomicznością oferty edukacyjnej w zakresie przedszkoli, przy założeniu 

najmniejszego kosztu dla rodzica/opiekuna związanego z pobytem dziecka w 

placówce; 
4) oceną zdolności do efektywnej realizacji przedsięwzięć poprzez ocenę 

doświadczenia wnioskodawcy, co umożliwi sprawną i prawidłową realizację 

projektów, które w skali regionu są niezbędne; 
5) oceną zgodności z celami Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego 

Województwa Śląskiego; 
6) stopniem realizacji wskaźników określonych dla całego Subregionu 

Zachodniego (im większy potencjał grupy objętej wsparciem w zakresie 

infrastruktury kształcenia zawodowego tym projekt wyżej punktowany); 
7) wpisywaniem się w niedobory określone dla Subregionu Zachodniego z zakresu  
tworzenia/modernizacji sal do praktycznej nauki zawodu. 

Rozdz. VI 
C4.RIT 

 Usunięto z opisu celu: 
Dlatego ważnym jest budowanie i wzmacnianie partnerstw działających na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii 
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społecznej, jak również akredytowanych instytucji wspierających podmioty 

ekonomii społecznej w świadczeniu usług opartych na określonych standardach, 

w szczególności w zakresie działań animujących i inkubacyjnych, doradczych oraz 

wspierających istniejące podmioty ekonomii społecznej. 
 

Rozdz. VI 
Wskaźniki 1 i 2 

poddziałania 

9.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi w programie. 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi w programie 
 

Rozdz. VI , 
C7.RIT 

Celem interwencji w ramach C.7 RIT jest przede wszystkim wzrost 
poziomu zatrudnienia, poprzez efektywne wykorzystanie kapitału 

ludzkiego w tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy. Zmiany 

zachodzące obecnie na rynku pracy, wynikające m.in. z czynników 

demograficznych, strukturalnych i ekonomicznych, warunkują 

konieczność podjęcia efektywnych działań na rzecz podniesienia 

aktywności mieszkańców, obejmujących aktywizację zawodową 

osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób biernych 

zawodowo. 

Celem interwencji w ramach C7.RIT jest przede wszystkim wzrost poziomu 
zatrudnienia, poprzez efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w tworzeniu 

wysokiej jakości miejsc pracy. Działania w ramach niniejszego celu będą 

dopełnieniem kompleksowych programów rewitalizacji podejmowanych na 
obszarach wymagających interwencji. Szczegółowe dane z zakresu problemów ich 

przyczyn znajdą się programach rewitalizacji opracowywanych przez poszczególne 

jst na swoich obszarach. Realizacja C7.RIT pozostaje w bezpośrednim związku 

z realizacją C4.RIT. Zmiany zachodzące obecnie na rynku pracy, wynikające m.in. 

z czynników demograficznych, strukturalnych i ekonomicznych, warunkują 

konieczność podjęcia efektywnych działań na rzecz podniesienia aktywności 

mieszkańców, obejmujących aktywizację zawodową osób pozostających bez 

zatrudnienia, w tym osób biernych zawodowo. 
 

Rozdz. VI, str. 
108 

 Dodano: 
Przy wyborze projektów do dofinansowania w zakresie ramach zgodności ze 

Strategią RIT Subregionu Zachodniego w ramach celu C7.RIT powinno kierować 

się: 
1) oceną stopnia zgodności z celami i priorytetami Strategii; 
2) oceną zgodności z Lokalnymi Programami Rewitalizacji; 
3) preferowaniem projektów, w których przewidziane jest partnerstwo, współpracę 

i współdziałanie z sektorem publicznym i niepublicznym tj. organizacjami 
pozarządowymi, sektorem ekonomii społecznej w oparciu o dostępne formy, 

prawne takie jak zaplanowanie w projekcie zlecania zadań w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
4) stopnień realizacji wskaźników przewidzianych dla całego Subregionu 

Zachodniego (im wyższy poziom osiągnięcia wskaźników tym projekt wyżej 

punktowany); 
5) komplementarnością przedsięwzięć w zakresie ilości zrealizowanych projektów. 

Kryterium będzie traktować o punktowaniu takich projektów, które są 

uzupełnieniem lub kontynuacją trwającego lub zakończonego projektu. 
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Rozdz. VII, str. 
111, akapit 5 

Kryteria będą opracowywane z uwzględnieniem zasad 

przejrzystości, rzetelności, bezstronności i równego dostępu do 

informacji podczas wyboru projektów do dofinansowania. Kryteria 

oraz procedury wyboru projektów będą uwzględniać 

fundamentalne zasady tj.: zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego (art. 6 rozporządzenia ogólnego), 

zapewnienie promocji równości kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminację (art.7 rozporządzenia ogólnego) i uwzględnianie 

zasady zrównoważonego rozwoju (art.8 rozporządzenia ogólnego). 
 

Kryteria będą opracowywane z uwzględnieniem zasad przejrzystości, rzetelności, 

bezstronności i równego dostępu do informacji podczas wyboru projektów do 

dofinansowania. Kryteria oraz procedury wyboru projektów będą uwzględniać 

fundamentalne zasady tj.: zgodność z obowiązującymi przepisami prawa unijnego 
i krajowego (art. 6 rozporządzenia ogólnego), zapewnienie dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, zapewnienie równości kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminację (art.7 rozporządzenia ogólnego) i uwzględnianie zasady 

zrównoważonego rozwoju (art.8 rozporządzenia ogólnego). 

Rozdz. VII,  
str. 113 

Związek RIT będzie dokonywał weryfikacji projektów w oparciu o 

kryteria zgodności z Strategią RIT Subregionu Zachodniego, które 

w sposób ogólny zostały zawarte w tabeli 33. 

Związek RIT będzie dokonywał weryfikacji projektów w oparciu o kryteria 

zgodności ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego, które w sposób ogólny 

zostały przedstawione w części dotyczącej celów rozwojowych, zaś szczegółowo 

zostaną zapisane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-
2020. 
 

Rozdz. VIII, str. 
114 

Strategia RIT będzie wdrażana przez Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wespół 

z dwudziestoma ośmioma jednostkami samorządu terytorialnego 

tworzącymi Związek. Stąd też udział w przygotowaniu Strategii 

brały udział samorządy, które będą zaangażowane w jej wdrażanie. 

Bezpośredni wkład w konsultacje i kształt dokumentu ma grupa 

robocza ds. RPO WSL 2014 – 2020. 
 
Dokument został poddany konsultacjom wśród jednostek 

samorządu terytorialnego Subregionu Zachodniego oraz wśród 

organizacji parasolowych zrzeszających organizacje pozarządowe. 

Samorządy tworzące Związek umożliwiły proces konsultacji 

poprzez umieszczenie treści dokumentu oraz formularza zgłaszania 

uwag na swoich stronach internetowych, w tym BIP. Dokument 
został również umieszczony na stronie internetowej Związku 

www.subregion.pl. 
 
Dokument został także przekazany do takich podmiotów, jak Rady 

Pożytku Publicznego oraz związki stowarzyszeń, funkcjonujące na 

obszarze Subregionu Zachodniego.  
 

Strategia RIT będzie wdrażana przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku wespół z dwudziestoma ośmioma jednostkami 

samorządu terytorialnego tworzącymi Związek. Stąd też udział w przygotowaniu 

Strategii brały udział samorządy, które będą zaangażowane w jej wdrażanie. 

Bezpośredni wkład w konsultacje i kształt dokumentu ma grupa robocza ds. RPO 

WSL 2014 – 2020. Narzędziem służącym uwzględnieniu zasady partnerstwa było 

zawiązanie stowarzyszenia jst w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm. ) 
oraz Ustawy  z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 

2013 poz. 595 ze zm.) i realizacja wszelkich prac w ramach stowarzyszenia. 
Uwzględniając, że członkowie Związku reprezentowani są na Zgromadzeniu 
Ogólnym, które ma określone statutem kompetencje do przyjmowania Strategii 

oraz jej aktualizacji, wskazać należy, że kompetencje partnerów samorządowych 

określone są kompetencjami poszczególnych organów Związku. Analogicznie do 

partnerskiej formy wdrażania Strategii RIT, Związek będzie prowadził działania 

informacyjne i animacyjne na rzecz tworzenia partnerstw w związku z ubieganiem 

się o środki w ramach RIT. Zakłada się udział przedstawicieli Związku w 

spotkaniach potencjalnych beneficjentów, w trakcie których będą prezentowane 

możliwości partnerskiej realizacji projektów. W tym zakresie przewiduje się 

również podjęcie współpracy z Lokalnym Punktem Informacji o Funduszach 

Europejskich w Rybniku. 
Dokument został poddany konsultacjom wśród jednostek samorządu 

terytorialnego Subregionu Zachodniego oraz wśród organizacji parasolowych 

zrzeszających organizacje pozarządowe. Samorządy tworzące Związek umożliwiły 

proces konsultacji poprzez umieszczenie treści dokumentu oraz formularza 

zgłaszania uwag na swoich stronach internetowych, w tym BIP. Dokument został 

również umieszczony na stronie internetowej Związku www.subregion.pl. 
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Dokument został także przekazany do takich podmiotów, jak Rady 

Pożytku Publicznego oraz związki stowarzyszeń, funkcjonujące na obszarze 
Subregionu Zachodniego.  

Rozdz. XII,  
str. 122 

 Przed tabelą dodano część opisową: 
Źródłem finansowania Strategii RIT Subregionu Zachodniego będą 

w szczególności środki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego (gmin 

i powiatów) subregionu zachodniego województwa śląskiego w wysokości ok. 

15% oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto, w zakresie 
działań realizowanych przez podmioty inne niż JST, źródłem finansowania będą 

środki własne tych  podmiotów oraz inne środki pozyskane na finansowanie 

wkładu własnego m.in. dotacje celowe, kredyty itp. 
Rozdz. XII, 
Tabela 34. Plan 
finansowy, 
kolumna II - 
Tytuł 

Oś priorytetowa/działanie/poddziałanie RPO Oś priorytetowa/działanie/poddziałanie w ramach SZOOP 

Rozdz. XII, 
Tabela 34. Plan 
finansowy, 
kolumna VII 
Udział wsparcia 

UE w całości 

środków PO 

 Uzupełniono brakujące kwoty. Zmieniono wartości w procentowym udziale 

wsparcie UE w całości środków PO. 

Rozdz. XIII 
akapit 2, str. 126 

Związek RIT jest przede wszystkim zobowiązany do:  
a) przygotowania i przyjęcia Strategii RIT w oparciu o 

istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne oraz na 

wprowadzania zmian do tego dokumentu; 
b) udziału w programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, 

współfinansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu realizacji 

RIT na zasadach określonych w porozumieniu; 
c) przygotowywania raportów monitoringowych oraz 

sprawozdań nt. wdrażania RIT, zgodnie z wymaganiami 

IZ RPO WSL 2014 – 2020 określonymi w porozumieniu; 
d)  udziału w pracach/posiedzeniach Komitetu 

Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020; 
e) realizacji innych zadań wynikających z porozumienia 

zawartego pomiędzy Związkiem a IZ RPO WSL oraz 

wynikających z przyjętych przez IZ RPO WSL 

dokumentów i wytycznych dotyczących realizacji RIT. 

Związek RIT jest przede wszystkim zobowiązany do:  
a) przygotowania i przyjęcia Strategii RIT w oparciu o istniejące dokumenty 

strategiczne i planistyczne oraz na wprowadzania zmian do tego 
dokumentu; 

b) udziału w programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, współfinansowaniu, 

ewaluacji oraz rozliczaniu realizacji RIT na zasadach określonych w 

Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji 

instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 
dnia 13.03.2015 r. z późn. zm.; 

c) przygotowywania raportów monitoringowych oraz sprawozdań nt. 

wdrażania RIT, zgodnie z wymaganiami IZ RPO WSL 2014 – 2020 
określonymi w Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań z zakresu 

realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 z dnia 13.03.2015 r. z późn. zm.; 
d)  udziału w pracach/posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WSL 

2014 – 2020; 
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e) realizacji innych zadań wynikających z  Porozumienia w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje 
Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 13.03.2015 r. z późn. 

zm. oraz wynikających z przyjętych przez IZ RPO WSL dokumentów 

i wytycznych dotyczących realizacji RIT. 
 
 Ponadto Związek RIT (IP RIT) zobowiązany jest do współpracy z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (IP RPO WSL 2014-2020) w 
zakresie wyboru projektów do dofinansowania w ramach następujących Podziałań: 

 7.1.2  Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT;  
 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT;  
 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie 

rozwoju przedsiębiorstwa – RIT;  
 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT. 

Rozdz. XIII 
akapit 7 

Przy omawianiu potencjału instytucjonalnego do wdrażania 

Strategii RIT, nie można pominąć dwóch kolejnych podmiotów. 

Pierwszy z nich to Komisja Rewizyjna Związku, która zajmuje się 

bieżącym badaniem prawidłowości funkcjonowania Związku. 

Uwzględniając jej kompetencje, będzie ona również kontrolowała 

przebieg procesu wdrażania RIT. Drugi z podmiotów to Biuro 

Związku, na czele którego stoi Dyrektor Biura. Jest to podmiot, 

który jest odpowiedzialny za merytoryczną i bieżącą obsługę 

Związku. Na Biurze będzie spoczywał ciężar przygotowywania 

dokumentów, merytorycznej obsługi Zarządu i Zgromadzenia RIT 

oraz wdrażanie instrumentu RIT na obszarze Subregionu 

Zachodniego, w tym koordynacji i monitorowania terminowego 
przygotowania projektów, monitorowanie realizacji Strategii RIT 

w zakresie postępu rzeczowego i finansowego. Docelowo do 
realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 w 
ramach IP RIT Subregionu Zachodniego zaangażowane będą nie 

mniej niż 3 etaty. 
 

Przy omawianiu potencjału instytucjonalnego do wdrażania Strategii RIT, nie 

można pominąć dwóch kolejnych podmiotów. Pierwszy z nich to Komisja 

Rewizyjna Związku, która zajmuje się bieżącym badaniem prawidłowości 

funkcjonowania Związku. Uwzględniając jej kompetencje, będzie ona również 

kontrolowała przebieg procesu wdrażania RIT. Drugi z podmiotów to Biuro 

Związku, na czele którego stoi Dyrektor Biura. Jest to podmiot, który jest 

odpowiedzialny za merytoryczną i bieżącą obsługę Związku. Na Biurze będzie 

spoczywał ciężar przygotowywania dokumentów, merytorycznej obsługi Zarządu i 

Zgromadzenia RIT oraz wdrażanie instrumentu RIT na obszarze Subregionu 
Zachodniego, w tym koordynacji i monitorowania terminowego przygotowania 
projektów, monitorowanie realizacji Strategii RIT w zakresie postępu rzeczowego 

i finansowego.  
 

Załącznik nr 1 do 

Strategii 
Diagnoza planów 

gospodarki 
niskoemisyjnej – 
w części dot. 

Gminy Mszana 

 Uzupełnienia danych dla Gminy Mszana: 
Posiadanie planów gospodarki niskoemisyjnej - TAK 
Program Ogranicza-nia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana w latach 2015-
2016, przyjęty uchwałą nr XLIV/70/2014 z dnia 3 listopada 2014r. W rok 2014 
gmina pozyskała środki w ramach konkursu nr 2/POiŚ/9.3/2013 w kwocie 40.800 

zł z NFOŚiGW na opracow. PGN. W chwili obecnej trwają prace nad podpisaniem 

umowy o dofinansowanie 
 



20/20 

 

Plany inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz programy 
ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców - Program Ograniczania Niskiej 
Emisji na terenie Gminy Mszana w latach 2015-2016 obejmuje:  
1. Wymianę źródła ciepła na:  
a) kotły węglowe niskoemisyjne 
b) kotły gazowe 
2. Instalację odnawialnych źródeł cieła dla budynków indywidualnych 
 
Stan powietrza-emisja CO2 na terenie gminy/powiatu - Średnia emisja CO2 dla 

budynku referencyjnego w zależności od źródła ciepła: 11.172,70 kg/rok (Dane 

oszacowane na podstawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Mszana w latach 2015-2016) 
 
Szacowany spadek emisji CO2 w wyniku planowanych projektów inwestycyjnych 

- Średni szacowany spadek emisji CO2 dla budynku referencyjnego w zależności 

od źródła ciepła: 10742,66 kg/rok (Dane oszacowane na podstawie Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana w latach 2015-2016) 
 
Inne dokumenty, analizy naukowe itp. dotyczące stanu powietrza w danej JST - 
brak 

Załącznik nr 2 do 

Strategii 
Działania 

związane z 

efektywnością 

energetyczną – w 
części dot. 

Gminy Mszana 

 Uzupełnienie danych dla Gminy Mszana: 
Dotychczasowe działania z zakresu odnawialnych źródeł energii - Montaż 

instalacji solarnej w budynku Urzędu Gminy w ramach umorzenia pożyczki z 

WFOŚiGW 
 
Dotychczasowe działania z zakresu termomodernizacji –  
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Połomi (modernizacje wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej wraz z budową wewnętrznej instalacji 

gazowej);Termomodernizacja budynku OSP w Mszanie; Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy w Mszanie w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW 
 
Dotychczasowe działania z zakresu energooszczędnego oświetlenia - Wymiana 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

 


