Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
w dniu 24 czerwca 2014 r.

Na posiedzeniu obecni byli:
1. Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnik, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Adam Hajduk - Starosta Powiatu Raciborskiego, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Dariusz Prus - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego,
4. Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory,
5. Aleksandra Chudzik – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego,
6. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,
7. Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz,
8. Marian Janecki – Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój.
Zaproszone osoby:
1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Tomasz Doleżych - Pracownik Biura Związku.
Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące, m.in.:
a) informacja z Urzędu Marszałkowskiego nt. wyjaśnienia statusu projektu pn. „Rewitalizacja linii
kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina”
b) informacja o aktualnym stanie zawansowania prac w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
2014-2020
c) informacje o aktualnym stanie zaawansowania projektów realizowanych przez Związek:


„Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego” w ramach PO IG



„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim
Województwa Śląskiego” w ramach PO IG



„Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” w ramach PO KL



„Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce –
Leszczynach” w ramach PO KL

4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
5. Zakończenie obrad

Ad. 1) i 2)
Na początku posiedzenia, Przewodniczący Zarządu Związku Pan Adam Fudali powitał zebranych
Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do
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niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad. W dalszej kolejności Pan Adam Fudali przedstawił
porządek obrad, do którego Zebrani nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie (8 głosów za).

Ad 3)
W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący poprosił Dyrektora Biura o omówienie spraw
bieżących. Pan Adam Wawoczny na początku przedstawił treść pisma, które wpłynęło do biura Związku
z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Korespondencja dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej
nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina”. Wg zapewnień Marszałka ww.
projekt znajduje się w dokumentach programowych i jest przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WSL
2014 – 2020. O faktycznym dofinansowaniu projektów będzie decydowała gotowość projektu do realizacji.
W dalszej części omówione zostały zagadnienia związane z postępem prac nad wdrażaniem
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014 – 2020. Wskazano, że Komisja Europejska
nie przekazała jeszcze uwag do projektu RPO WSL 2014 – 2020 Urzędowi Marszałkowskiemu. Zgodnie
z Rozporządzeniem ogólnym ma na to czas do 10 lipca br. Jednakże wg ustaleń Dyrektora Biura, na chwilę
obecną trwają negocjacje programów krajowych, a dopiero po nich nastąpię negocjacje programów
regionalnych. Podniesiono również, że w przeciągu dwóch tygodni mają być przekazane wartości pośrednie
i docelowe wskaźników, które muszą spełnić projekty realizowane w ramach RIT. Na zakończenie Dyrektora
Biura wskazał na konieczność uwzględnienia w planach inwestycyjnych samorządów, iż zgodnie
z Rozporządzeniem PE i Rady z 17 grudnia 2013 r., nie będą dofinansowane inwestycje, które zostały fizycznie
ukończone lub w pełni wdrożone w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej. Znaczy to ni mniej ni więcej, że
dofinansowania nie uzyskają inwestycje zakończone przed podpisaniem umowy na dofinansowanie danego
zadania. W tym miejscu w ramach dyskusji podnoszono, iż obecny postęp prac, brak danych i pewnych
dokumentów sprowadza realne niebezpieczeństwo, że projekty nie będą gotowe do realizacji w połowie
przyszłego roku. Podjęto decyzję o wystąpieniu przez poszczególne samorządy z pismami do Marszałka
Województwa. Wskazano, że wzór pisma powinno przygotować biuro Związku.
W dalszej części Dyrektor Biura omówił stan zaawansowania i postęp w realizacji poszczególnych
projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Realizacja wszystkich projektów przebiega zgodnie
z harmonogramem. Wskazano, że w Projekcie „Nowe wyzwania..” realizowanym wspólnie z miastem
Wodzisław Śląski rozstrzygnięty został kolejny przetarg, w ramach którego zagospodarowane zostaną
wygenerowane oszczędności. Ponadto wskazano, iż w ramach projektu „Internet w każdym domu…”, udało się
rozstrzygnąć przetarg na dwa zadania, gdzie zostaną podpisane umowy z wykonawcami. Odnośnie jednego
z zadań 23 czerwca br. wpłynęło odwołanie do KIO, w związku z czym podpisanie umowy, musi poczekać na
rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej.
Następnie omówione zostały dwa mniejsze projekty realizowane wespół z Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CIRS w Rybniku oraz z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego. Związek w ramach projektu jest zaangażowany jako partner projektu.
W dalszej części obrad, w związku z omawianiem spraw bieżących Dyrektor Biura przedstawił
korespondencję z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informującą o rozliczeniu i zamknięciu projektu „Ku
nowoczesnej administracji samorządowej..”, którego realizacja zakończyła się w kwietniu 2013 r. Ponadto
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przedstawiona została korespondencja tego samego Ministerstwa odnośnie projektu „Sprawna komunikacja
dzięki ePUAP…”. W wyniku odwołań i sprzeciwu wniesionego przez Związek, dokonano powtórnej oceny
wniosku. W jej efekcie wniosek uzyskał 99,5 pkt. i uplasował się wysoko na liście rankingowej. Jednakże, ze
względu na brak środków, projekt nie uzyska dofinansowania.
Następnie przedstawiona została przez Dyrektora, propozycja montażu w biurze Związku klimatyzacji,
gdyż w upalne dni warunki pracy w biurze stają bardzo ciężkie, co ma wpływ na pogorszenie warunków
i komfortu pracy. W temacie wywiązała się dyskusja. Wskazywano wątpliwości dotyczące montażu klimatyzacji
w pomieszczeniach jedynie wynajmowanych przez Związek. Wskazano jednak, że najprawdopodobniej Związek
pozostanie w bieżącej lokalizacji, a klimatyzacja to swego rodzaju standard w pomieszczeniach biurowych.
Kwestie

poddano

pod

głosowanie.

Zarząd

jednogłośnie

wyraził

zgodę

na

montaż

klimatyzacji

w pomieszczeniach biura, dając możliwość wyboru Dyrektorowi Biura, zakupu i montażu jego zdaniem
najbardziej efektywnej wersji z przedstawionych w ofercie PRO KLIMA z Rybnika.

Ad 4)
Kolejne posiedzenie Zarządu zostanie zwołane stosownie do potrzeb.

Ad 5)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Adam Fudali zamknął
posiedzenie Zarządu.

Protokołował:
………………………….…….………..……
Tomasz Doleżych

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Adam Fudali

Rybnik, 24 czerwca 2014 r.
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