
UCHWAŁA NR 16/2018 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

w sprawie:  nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali 

poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób 

niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie 

dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, planowanego do złożenia w ramach naboru nr 

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego 

 

Na podstawie § 22 ust. 11 pkt c) i d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

 

 

Zarząd Związku 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Na podstawie wniosku PHU REIFEN, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. 

Med. Danuta Kulik nie udziela się rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa zdegradowanej hali 

poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w 

celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski” planowanego do 

złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020. 
 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

                     Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

      Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

                         (-) Damian Mrowiec 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr  16/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

 

W związku z realizacją postanowień Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Zachodniego (zatwierdzonej uchwałą nr 7/2016 Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 20 kwietnia 2016 r.) oraz porozumienia nr 11/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań 

z  zakresu realizacji instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ze zm.), 

Zarząd Związku na podstawie wniosku PHU REIFEN, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 

Lekarska Lek. Med. Danuta Kulik oszacował wpływ projektu na realizację wskaźników 

rzeczowych.  

 

Zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca planuje realizację projektu w latach 2018-2019. Wartość 

całkowitą projektu oszacowano na poziomie 2 974 558,94 PLN, przy wnioskowanym 

dofinansowaniu na kwotę 2 055 589,50 PLN. Beneficjent planuje osiągnąć wskaźniki Strategii 

RIT: „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” na poziomie 0,09356 ha oraz „Ludność 

mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategami rozwoju obszarów miejskich” na 

poziomie 2529 os., co przekłada się odpowiednio na 0,94% i 2,74% wskaźnika przewidzianego 

do osiągnięcia w ramach porozumienia w sprawie realizacji instrumentu RIT do roku 2023. 

 

W związku bardzo niskim wpływem na realizację wskaźników rzeczowych Strategii RIT oraz 

zagrożeniem nieosiągnięcia wskazanych w porozumieniu pułapów, Zarząd Związku 

Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku postanowił o nieudzieleniu rekomendacji dla 

przedmiotowego projektu. 

 

 

        Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

             Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

                              (-) Damian Mrowiec 


