Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 23 marca 2018 r.
Na posiedzeniu obecni byli:
1.

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,

2. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3.

Janusz Buda – Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

4.

Wojciech Krzyżek – Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz,

5.

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,

6.

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,

7.

Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,

8.

Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego.

Zaproszone osoby:
1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) nr 20/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach
naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17;
b) nr 21/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach
naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17;
c) nr 22/2018 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku”.
4. Sprawy bieżące, m.in.:
a) informacja o stanie przygotowania projektów z poddziałania 4.1.3 i 4.3.4 RPO WSL;
b) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim;
c) informacja o aktualnym stanie zaawansowania projektu „Gmina z (dobrą)
energią!....”;
d) informacja z posiedzeń Grup roboczych.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.
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Ad. 1) i 2)
Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący Zarządu 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 8 z 11 Członków Zarządu.
Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad, wyjaśniając przy
tym, iż nastąpiła jego aktualizacja poprzez dodanie uchwały nr 22/2018 w sprawie: aktualizacji
„Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Zgromadzeni nie wnieśli uwag
do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Zaktualizowany porządek został przyjęty jednogłośnie (8 głosów „za”).

Ad. 3)
a)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 20/2018 w sprawie:
zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.02.02IZ.01-24-175/17. W pierwszej kolejności 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. Kolejno Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu listę
ocenionych projektów w ramach poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego –
RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania. Wobec
braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 20/2018 została przyjęta jednogłośnie
(8 głosów „za”).
b)
Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 21/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych
projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17. Tutaj również
wszyscy Członkowie Zarządu podpisali deklarację poufności. Następnie Pan Adam
Wawoczny przedstawił listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 10.3.2.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem
projektów wybranych do dofinansowania. Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych
informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
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c)
Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 22/2018 w sprawie: aktualizacji „Polityki
bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. Poinformowano Członków Zarządu, iż
zaistniała potrzeba aktualizacji przedmiotowego dokumentu z uwagi na przetwarzanie
nowych zbiorów danych osobowych tj. danych osobowych uczestników konsultacji
ogłaszanych i prowadzonych przez Związek oraz danych beneficjentów projektów
realizowanych ze środków UE. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr
22/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
Ad. 4)
a)
W sprawach bieżących w pierwszej kolejności przedstawiono informacje o stanie
przygotowania projektów z poddziałania 4.1.3 i 4.3.4 RPO WSL.
W projekcie planowanym do realizacji w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła
energii – konkurs RPO WSL swój udział potwierdziło 10 samorządów z Subregionu
Zachodniego. W dniu 20 marca 2018 r. uchwałą nr 19/2018 Zarząd Związku przyjął projekt
regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu - „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE
dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 21 marca
2018 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu regulaminu. Potrwają do 27 marca br.
Ogłoszenie pojawiło się na stronie Subregionu i 10 JST zaangażowanych w realizację projektu.
Planowo nabór wniosków na granty zostanie ogłoszony 30 marca br. i potrwa do 30.04.2018 r.
Z kolei po przeprowadzeniu pierwszego spotkania informacyjnego w sprawie możliwości
przygotowania wniosku z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL, które odbyło się
06.03.2018 r. w UM Rybnik, 15 samorządów potwierdziło chęć udziału w projekcie. Są to:
Miasto Rybnik, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Rydułtowy, Miasto Pszów, Miasto Racibórz,
Miasto Czerwionka-Leszczyny, Miasto Żory, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Lubomia,
Gmina Mszana, Gmina Godów, Gmina Gaszowice, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina
Gorzyce oraz Gmina Lyski. Wszystkie samorządy otrzymały wstępny zarys dokumentacji,
która jest obecnie konsultowana. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 22 marca br.
w UM Żory, ustalono, iż projekcie dopuszczone będą: instalacje kotła gazowego
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kondensacyjnego o mocy 10 kW do 25 kW,, instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17
kW włącznie i od 17 kW do 25 kW, a także podłączenie do sieci ciepłowniczej.
b)
Kolejno przestawiono informację ze stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
RPO WSL 2014-2020:


Wnioski wybrane do dofinansowania – 44,69%;



Podpisane umowy o dofinansowanie – 37,70%;



Wnioski o płatność – 5,61%;



Certyfikacja – 5,45%.

Dyrektor Biura Związku poinformował Członków Zarządu o bieżącej realizacji zadań RIT,
ocenie wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią RIT czy prowadzonej
sprawozdawczości. Do przedstawionych informacji nie wniesiono uwag.
c)
Kolejno przedstawiono informacje na temat stanu zaawansowania projektu pn. „Gmina
z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania
niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej”. W ramach projektu trwa zakup
nagród do szkół, które zostały nagrodzone w ramach konkursu „Nie truj sąsiada” (część
nagród zostanie zakupiona jeszcze w marcu, druga cześć na początku kwietnia z uwagi na
określony w WFOŚiGW harmonogram rzeczowo – finansowy). W najbliższym czasie
pracownicy Biura Związku będą również kontaktować się z JST w sprawie drugiej cześć
wydarzeń gminnych, na których powinno pojawić się stoisko projektu. Aby osiągnąć
wskaźnik w 100% stoisko projektu powinno pojawić się jeszcze na 13 wydarzeniach
gminnych.
d)
Ostatnie spotkanie Grupy roboczej ds. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego odbyło się 28 lutego br. w Kuźni Raciborskiej. Podczas spotkania
omówione zostały kwestie związane z kontrolami prowadzonymi przez NIK oraz WIOŚ.
Gminy prezentowały informacje odnośnie zakresu kontroli, wymaganych dokumentów
i informacji pokontrolnych. Pozostałe Grupy robocze działające w ramach Związku nie
spotkały się od ostatniego posiedzenia Zarządu.
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Ad. 5)
Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Rybniku.
Ad. 6)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Damian
Mrowiec zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
(-) Aleksandra Grabarczyk
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Damian Mrowiec

Rybnik, 23 marca 2018 r.
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