Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 12 czerwca 2018 r.

Na posiedzeniu obecni byli:
1. Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta Gminy Godów,
2.

Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,

3.

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,

4.

Izabela Kalinowska – II Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski,

5.

Jacek Świerkocki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory ds. społecznych,

6.

Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego,

7.

Ireneusz Serwotka – Starosta Powiatu Wodzisławskiego,

8.

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Związku,

9.

Andrzej Raudner – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

10. Wojciech Krzyżek – I Zastępca Prezydenta Miasta Raciborza
11. Robert Chojecki – II Zastępca Prezydenta 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. Podjęcie uchwał:
a)

nr 49/2018 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL)
do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24236/17;
b)

nr 50/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy

Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
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c)

nr 51/2018 w sprawie: zmiany logotypu Związku Gmin i Powiatów Subregionu

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
d)

nr 52/2018 w sprawie: rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań

chronionych treningowych w SM „Południe” w Rybniku” planowanego do złożenia w
ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych – RIT Subregionu Zachodniego.
4. Sprawy bieżące, m.in.:
a) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim;
b) informacja z posiedzeń Grup roboczych.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.
Ad. 1) i 2)
Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący Związku Pan Damian Mrowiec,
który powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności
obrad. W posiedzeniu uczestniczyło 11 z 11 Członków Zarządu.
Następnie Przewodniczący Związku przedstawił porządek obrad. Poinformowano o jego
uzupełnieniu o uchwałę nr 52/2018 w sprawie rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie
mieszkań chronionych treningowych w SM „Południe” w Rybniku”. Zgromadzeni nie wnieśli
uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Zaktualizowany porządek został przyjęty jednogłośnie (11 głosów „za”).
Ad. 3)
a)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 49/2018 w sprawie:
wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji
Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/17. Projekt

uchwały omówił Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny. Przedstawiony został skład
osób do pełnienia funkcji członków KOP. Wskazano, z których samorządów wnioski będą
podlegały ocenie. Obecni nie zgłosili uwag i uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów
„za”).
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b)
Następnie przedstawiony został projekt uchwały nr 50/2018 w sprawie: powołania Komisji
Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu
"Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na
terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Projekt uchwały omówił Dyrektor
Biura Pan Adam Wawoczny. Przedstawiony został proponowany skład Komisji, zakres prac
oraz ich tryb. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr
50/2018 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
c)
W dalszej kolejności przedstawiony i omówiony został projekt uchwały nr 51/2018 w sprawie:
zmiany logotypu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W tym miejscu zaprezentowano księgę znaków, zwierającą
różne konfiguracje i wersje dopuszczalnych wzorów logotypu.

Wobec braku pytań

przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 51/2018 została przyjęta
jednogłośnie (11 głosów „za”).
d)
Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 52/2018 w sprawie: rekomendacji dla projektu
pt. „Utworzenie mieszkań chronionych treningowych w SM „Południe” w Rybniku”
planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla
poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego. Treść wniosku
o rekomendację wraz ze wskazaniem aspektów projektu omówił Dyrektor Biura Pan Adam
Wawoczny. Projekt, którego wniosek dotyczy ma być realizowany w okresie II – IV kwartał
2019 r. Wartość całkowita projektu została oszacowana na 5 000 000 zł, zaś planowana kwota
dofinansowani na 4 250 000 zł. Projekt przewiduje realizację następujących wskaźników:
a) liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno
– zawodowej – 1 szt.
b) liczba nowo tworzonych mieszkań w istniejących budynkach – 29 szt.
c) liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 40 osób.
Zgodnie z porozumieniem 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.), kluczowy dla realizacji
Strategii RIT, jest wskaźnik wskazany pod literą a). Związek powinien wykazać realizację
wskaźnika na poziomie 13 obiektów.
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Przedmiotowy wniosek zakłada realizację prac na jednym obiekcie co przy uwzględnieniu
dofinansowania na poziomie 4 250 000 zł, przekłada się na niewielką realizację wskaźnika
rzeczowego przy dużych nakładach finansowych.
Zaprezentowano również opinię o projekcie uzyskaną z właściwego wydziału Urzędu Miasta
Rybnika. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. Opinia ta jest jednoznacznie
negatywna.
Po dyskusji uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwała została przyjęta negatywnie
(9 głosów „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”) z uwagi niski wpływ

projektu na wartość

wskaźników rzeczowych. Podjęto więc uchwałę nr 52/2018 w sprawie: nieudzielenia
rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań chronionych treningowych w SM
„Południe” w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.0124-244/18, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego.
Ad. 4)
a)
W sprawach bieżących w pierwszej kolejności przestawiono informację ze stanu wdrażania
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: stan wdrażania RIT nie uległ
zmianie od ostatniego posiedzenia Zarządu Związku.
Poinformowano zebranych, że na 14 czerwca br. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Rybniku zaplanowano wspólne spotkanie informacyjne dot. poddziałań 7.1.2
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na
obszarach rewitalizowanych - RIT Zachodni i 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RLKS.
Wskazano, że do środy 13 czerwca istnieje możliwość dokonania zgłoszenia na spotkanie.
Zachęcono do rozpropagowania informacji również, wśród lokalnych grup działania
funkcjonujących w poszczególnych samorządach, zachęcając do udziału w spotkaniu.
b)
W dalszym toku posiedzenia przedstawiono informację z działalności Grup roboczych
działających w ramach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku – od
ostatniego posiedzenia Zarządu, grupy robocze nie zebrały się.
c)
Dodatkowo przedstawiona została informacja o ilości wniosków, które wpłynęły w ramach
naboru do poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. Do naboru zgłoszono 125
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wniosków. Wskazano, że budżet naboru wynosi niespełna 76 mln zł. Złożone wnioski
przewyższają wielokrotnie kwotę budżetu.

Poinformowano również, że dostępne w ramach przygotowywanej aplikacji do poddziałania
4.3.4,

1 ¾ etatu zostanie zagospodarowane przez Biuro Związku. Takie rozwiązanie

podyktowane jest zachowaniem efektywności kosztowej i uniknięciem wydzielania
cząstkowych części etatu dla poszczególnych samorządów. Zebrani nie zgłosili uwag.
d)
Nadto Dyrektor Biura Pan Adam Wawoczny odczytał projekt pisma, które zostanie
skierowane do Wojewody Śląskiego – realizującego uprawnienia właściciela biurowca
zlokalizowanego przy ul. Białych 7, w związku z pogarszającym się stanem technicznym
budynku. W temacie wywiązała się dyskusja. Prezydent Miasta Rybnika Pan Piotr Kuczera
omówił swoje działania związane z tym budynkiem. Przewodniczący Związku Pan Damian
Mrowiec zwrócił uwagę, że sytuacja dojrzewa do rozpoczęcia dyskusji o zmianie siedziby
Związku. Treść pisma została zaakceptowana przez członków Zarządu.
Ad. 5)
Kolejne posiedzenie Zarządu Związku zostanie zwołane stosowanie do potrzeb.
Ad. 6)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Damian
Mrowiec zamknął posiedzenie.

Protokołował:
(-) Tomasz Doleżych
Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Damian Mrowiec

Brenna, 12 czerwca 2018 r.
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