
1 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 15 maja 2018 r. 

 

Na posiedzeniu obecni byli: 

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

2. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, 

3. Roman Foksowicz – I Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

4. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

5. Wojciech Krzyżek – I Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz, 

6. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik, 

7. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Zastępca Przewodniczącego 

Związku,  

8. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 

9. Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego, 

10. Danuta Maćkowska – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego. 

 

 

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 40/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok; 

b) nr 41/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach 

naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17; 

c) nr 42/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach 

naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17; 
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d) nr 43/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy 

Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla 

budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

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 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan 

Mieczysław Kieca, 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 10 z 11 Członków Zarządu. 

 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. 

Zgromadzeni nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego 

przystąpiono do głosowania. Zaktualizowany porządek został przyjęty jednogłośnie (10 

głosów „za”).  

 

Ad. 3)  

a) 

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 40/2018 w sprawie: przyjęcia 

sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2017 rok. Projekt sprawozdania 

z działalności został przekazany Członkom Zarządu Związku w formie elektronicznej. 

Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny przedstawił zarys sprawozdania. Obecni nie 

zgłosili uwag i uchwała została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”).  

 

b) 

Następnie przedstawiony został projekt uchwały nr 41/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17. 

W pierwszej kolejności wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali 

deklarację poufności, która zobowiązuje do zachowania poufności zatwierdzanej listy 
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projektów do chwili jej ogłoszenia na właściwym portalu/stronie internetowej. W dalszym 

toku obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu listę ocenionych 

projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT RPO 

WSL 2014-2020, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania. Alokacja dla 

naboru wynosiła 7 611 033,00 zł. W naborze złożono 5 projektów. Zaś do dofinansowania 

zostały wybrane cztery z nich. Projekty wybrane do dofinansowania stanowią 46 % dostępnej 

alokacji. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 

41/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”). 

 

c) 

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 42/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17. 

Wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali deklarację poufności, 

która zobowiązuje do zachowania poufności zatwierdzanej listy projektów do chwili jej 

ogłoszenia na właściwym portalu/stronie internetowej. Dyrektor Biura Związku przedstawił 

Członkom Zarządu listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie 

potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych –  RIT RPO WSL 2014-2020, ze 

wskazaniem wniosków wybranych do dofinansowania. Alokacja dla naboru wynosiła 

10 797 748,80 zł. Wszystkie projekty złożone w ramach naboru zostały wybrane do 

dofinansowania. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała 

nr 42/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”). 

 

d) 

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 43/2018 w sprawie: powołania Komisji 

Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu 

„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dyrektor Biura Związku Pan Adam 

Wawoczny przedstawił projekt uchwały. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr 43/2018 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”). 

 

Ad. 4) 

a) 

W sprawach bieżących w pierwszej kolejności przestawiono informację ze stanu wdrażania 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020:  
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- poziom wniosków wybranych do dofinansowania: 

 145 projektów 

 274 535 502,18 zł 

 61,16% (było 50,10%)  

- poziom kontraktacji : 

 97 projektów 

 176 910 246,10 zł 

 39,41 % 

- w ocenie znajdują się wnioski o dofinansowanie złożone w ramach poddziałania 5.2.2. 

Gospodarka odpadami – RIT (azbest): Spółdzielnia ROW z Wodzisławia, Spółdzielnia Marcel 

z Radlin i Miasto Żory. Planowo lista ocenionych projektów zostanie przedstawiona na 

Zarządzie Związku w dniu 24 maja br. 

- Zakończył się nabór z poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości usług 

przedszkolnej – RIT. Wniosek złożyła Gmina Świerklany, Gmina Kornowac, Miasto 

Jastrzębie-Zdrój, Miasto Żory i Miasto Pszów 

 

Dyrektor Biura Związku poinformował Członków Zarządu o bieżącej realizacji zadań RIT, 

ocenie wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią RIT czy prowadzonej 

sprawozdawczości.  

Wobec braku pytań, przystąpiono do procedowania kolejnego punktu porządku obrad. 

 

b) 

W dalszym toku posiedzenia przedstawiono informację z działalności Grup roboczych 

działających w ramach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku: 

- 9 maja  br. odbyło się drugie posiedzenie Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami, na 

którym poruszono kwestie takie jak: gospodarowanie odpadami zielonymi 

i biodegradowanymi, wysokość stawek za wywóz odpadów w poszczególnych gminach. 

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Grupy roboczej omawiane będą kwestie związane 

z edukacją mieszkańców oraz odbiorem odpadów z miejsc publicznych.  Członkowie Grupy 

roboczej przedstawią sposoby/rozwiązania przyjęte w swoich gminach, które mają na celu 

edukowanie mieszkańców w zakresie segregacji odpadów. Kolejne posiedzenia Grupy 

roboczej zostało zaplanowane na 18 czerwca br. podczas dwudniowego posiedzenia 

wyjazdowego grupy roboczej w hotelu Kotarz w Brennej.  

 



5 

 

Pozostałe Grupy robocze nie spotkały się od ostatniego posiedzenia Zarządu. 

 

W ramach wolnych głosów i wniosków Wójt Gminy Godów Pan Mariusz Adamczyk zwrócił 

uwagę na problem dotyczący podpisywania umów w ramach poddziałania 4.3.2. Samorząd 

Województwa podpisuje umowy odpowiadające treści wniosku tj. z kwotami wynikającymi 

z wniosku, harmonogramem itp. Tymczasem w wielu przypadkach samorządy gminne mają 

zmienione budżety, wieloletnie prognozy finansowe i projekty są inaczej usytuowane 

w dokumentach (wybór i podpisanie umów nierzadko rok po naborze). Fakt sporządzenia 

aneksu przez Samorząd Województwa nie wydaje się być wystarczający, skoro w umowie 

uwzględnia się nieaktualny stan faktyczny i prawny. Zgodnie z zapowiedzią Dyrektora Biura 

Związku Pana Adama Wawocznego, temat zostanie przekazany i naświetlony Samorządowi 

Województwa.  

 

Ad. 5) 

Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 24 maja 2018 r. przez Zgromadzeniem 

Ogólnym Związku, 

 

Ad. 6) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Damian 

Mrowiec zamknął posiedzenie.   

 

 

 

                     Protokołowała: 
 

                     (-)  Tomasz Doleżych 

   

 Zastępca Przewodniczącego Zarządu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 

 

 

Rybnik, 15 maja 2018 r. 


