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Protokół Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z 24 maja 2018 roku 

 

Zgromadzenie Ogólne zwołano na dzień 24 maja 2018 roku. Obrady odbyły się 

w Urzędzie Miasta Rybnika. Początek obrad ustalono na godzinę 9.00. Lista osób obecnych 

na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia  

2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia 

3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał 

4. Powołanie Sekretarza 

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały: 
 

a) nr 6/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – 

montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia 

środków niezbędnych do realizacji tego projektu; 

b) nr 7/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada, czyli 

gmina z (dobrą) energią 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz 

ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, 

kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z 

obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia 

środków niezbędnych do realizacji tego projektu; 

c) nr 8/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018. 
 

7. Sprawy bieżące 

8. Zakończenie obrad  

 

Ad. 1)  

Przewodniczący Związku Pan Damian Mrowiec powitał Zebranych Członków Związku 

Gmin i  Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z  siedzibą w Rybniku 

na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku. 
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Ad. 2) i 3) 

Następnie Pan Damian Mrowiec zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika 

zaproponował kandydaturę Pana Damiana Mrowca, który zaakceptował tę propozycję. 

Innych kandydatur nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan 

Damian Mrowiec został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia 

Ogólnego. Następnie Przewodniczący zgłosił kandydaturę Pana Piotra Kuczery na 

Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć pełnienia wskazanej 

funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni przystąpili do 

głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru.  

 

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono 

o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 20 z 28 Członków 

Rzeczywistych Związku reprezentujących 34 z 47 głosów, co oznacza, że zebrało się kworum 

i Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały). 

 

Ad. 4) i 5) 

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego. 

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Dyrektora Biura Związku Pana Adama 

Wawocznego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została 

przyjęta jednogłośnie.  

 

Następnie Pan Damian Mrowiec przedstawił porządek obrad wyjaśniając przy tym, iż 

Zarząd Związku zaktualizował porządek poprzez dodanie projektu uchwały nr 7/2018 

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada, czyli gmina z (dobrą) 

energią 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” 

w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-

informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych 

WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego 

projektu oraz nr 8/2018 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018. Zgromadzeni nie 

wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, 

w związku z czym porządek ten został przyjęty jednogłośnie (34 głosów „za”). 
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Ad. 6) 

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi 

projektami uchwał.  

 

Ad. a) 

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 6/2018 w sprawie: przystąpienia do 

realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 

zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu. W tym miejscu głos zabrał 

Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, który omówił treść uchwały oraz założenia 

projektu w formie prezentacji multimedialnej. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono 

uwag. Wobec czego przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 6/2018 

została przyjęta jednogłośnie (34 głosy „za”). 

 

Ad. b) 

W dalszym toku Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec odczytał treść 

projektu uchwały nr 7/2018 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj 

sąsiada, czyli gmina z (dobrą) energią 2. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na 

rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, 

kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami 

świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych 

do realizacji tego projektu. Treść uchwały została omówiona przez Dyrektora Biura 

Związku: projekt „Nie truj sąsiada…” zakłada zaangażowanie wszystkich 28 samorządów 

z terenu Subregionu Zachodniego oraz nacisk na aktywne, bezpośrednie dotarcie do 

mieszkańców oraz uczniów (interaktywność). Planowo projekt ma zostać zrealizowany 

w okresie 01.07.2018 – 31.10.2019. Łączny budżet projektu to 248 100,00 zł, tym 

dofinansowanie z WFOŚiGW – 174 960,00 zł (70,5%). Wkład własny Związku to 16 750,00 zł 

(6,75%). Kluczowe działania w ramach projektu to: 

 rotacyjny punkt konsultacyjny dla mieszkańców (technologie grzewcze, OZE, 

termomodernizacja – spotkania z mieszkańcami i doradztwo w każdej gminie); 

 „Miasteczko energii” podczas wydarzeń samorządowych – interaktywne instalacje 

edukacyjne + konsultacje merytoryczne; 
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 utworzenie Szkolnego Forum Antysmogowego oraz sieci Szkolnych Zespołów 

Antysmogowych (warsztaty edukacyjne, wydarzenia w szkołach); 

 kontynuacja akcji zawieszkowej pod hasłem „Nie truj sąsiada” (kolejne spoty, 

animacje); 

 materiały informacyjno-edukacyjne wspierające projekt: wirtualne modele urządzeń 

grzewczych i OZE, modelowe audyty (jak realizować inwestycję). 

 

Tutaj głos zabrał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec, który stwierdził, iż 

podjęcie przedmiotowej inicjatywy jest bardzo istotne z punktu widzenia Subregionu 

Zachodniego. W związku z powyższym, w przypadku nieotrzymania dofinansowania 

z WFOŚiGW w Katowicach, warto byłoby zastanowić się nad realizacją projektu z środków 

własnych samorządów. Niewielki wkład finansowy JST pozwoliłby na kontynuację działań 

związanych z edukacją ekologiczną. Wobec braku dalszych głosów, przystąpiono do 

głosowania, w trakcie którego uchwała nr 7/2018 została przyjęta jednogłośnie (34 głosy 

„za”). 

 

Ad. c) 

Następnie przystąpiono do odczytania oraz omówienia treści projektu uchwały nr 8/2018 

w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2018. Dyrektor Biura Związku poinformował 

Zgromadzonych, iż zmiana planu finansowego podyktowana jest przyjęciem uchwały 

7/2018 w sprawie przystąpienia do projektu „Nie truj sąsiada…” oraz wprowadzeniem do 

budżetu zadań związanych z projektem przewidzianych na III i IV kwartał 2018. Dokonuje 

się zmiany planu finansowego Związku ustalając łączne kwoty po stronie przychodów na 

kwotę: 1 226 997,50 złotych oraz po stronie wydatków na kwotę: 1 226 997,50 złotych. Do 

przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania, 

w trakcie którego uchwała nr 8/2018 została przyjęta jednogłośnie (34 głosy „za”). 

 

Ad. 7)  

W sprawach bieżących przedstawiona została informacja nt. wdrażania Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Dyrektor 

Biura przedstawił Członkom Związku postęp wdrażania RIT, aktualnie oceniane projekty, 

jak również przedstawił listę ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia naborów. 
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W dalszym ciągu spotkania omówiono postępy w realizacji projektu Gmina z (dobrą) energią! 

Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji 

efektywności energetycznej. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z harmonogramem projekt zakończyć 

się ma na koniec II kwartału br. na dzień 19 czerwca w Hotelu Kotarz w Brennej 

zaplanowano konferencję podsumowującą projektu. Spotkanie będzie okazją do 

podsumowania projektu oraz wysłuchania kilku wystąpień dot. tajników sprawności 

kotłów, przykładów dobrych praktyk dot. zmagania się ze smogiem, jak również dyskusji 

panelowej.  

 

Następnie przedstawiona została informacja z prac grup roboczych. Grupa robocza ds. 

niskiej emisji w okresie od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia spotkała się 16.05.2018 

w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Podczas spotkania omówione zostały głównie kwestie 

związane z przeprowadzanymi przez WIOŚ i NIK kontrolami z realizacji Programu Ochrony 

Powietrza. W tym głównie kontroli działań krótkoterminowych przewidzianych do realizacji 

podczas alarmów smogowych. Członkowie Grupy większością głosów podjęli decyzję 

o rekomendacji dla Zarządu Związku w sprawie przyjęcia stanowiska w kwestii nie 

dofinansowania w ramach gminnych programów ograniczania niskiej emisji kotłów klasy 

5 bez podajnika. Uzgodniono, iż nie rekomenduje się wspierania środkami własnymi gmin 

wymiany źródeł ciepła, w których można ingerować w rodzaj w rodzaj stosowanego paliwa 

(w tym kotły te umożliwiają spalanie odpadów). Wniosek został poparty przez Zarząd 

Związku, w związku z czym w najbliższym czasie do samorządów zostanie przesłane 

stosowne pismo w tej sprawie. Kolejne posiedzenie Grupy odbędzie się  w dniu 18 czerwca 

br. w Brennej. 

 

Grupa robocza ds. gospodarowania odpadami spotkała się dwukrotnie: 11 kwietnia br. 

w UM Wodzisław Śląski oraz 9 maja br. w UM Jastrzębie-Zdrój. Liderem Grupy jest Pani 

Honoraty Uchto - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jastrzębie – 

Zdrój; Sekretarzem - Pani Joanny Leśniak - Kierownik Zespołu Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi Urzędu Miasta Żory. Na posiedzeniach Grupy poruszono kwestie takie jak: 

gospodarowanie odpadami zielonymi, biodegradowalnym, wysokość stawek za wywóz 

odpadów w poszczególnych gminach,  działania edukacyjne mieszkańców.  Na podstawie 

danych przesłanych od JST omówiono charakterystykę funkcjonujących w gminach 

systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Kolejne posiedzenia Grupy roboczej zostało 
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zaplanowane na 18 czerwca br. podczas dwudniowego posiedzenia wyjazdowego grupy 

roboczej w hotelu Kotarz w Brennej, na którym omawiane będą kwestie związane 

z działaniami edukacyjnymi mieszkańców prowadzonymi w gminach oraz zbiórką 

odpadów selektywnych w miejscach publicznych w myśl rozporządzenia. Członkowie 

Grupy przedstawią również materiały edukacyjno – informacyjne  dla mieszkańców 

wykorzystywane w poszczególnych gminach 

 

Dyrektor Biura Związku poinformował również Członków Zgromadzenia o wynikach 

I etapu konkursu HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez 

mieszkańców finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020 organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w którym Miasto 

Wodzisław Śląski w partnerstwie z Związkiem złożyło fiszkę projektową związaną 

z projektem pn. „Strategia inteligentnego transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym 

miasta Wodzisławia Śląskiego”. Niniejszy projekt otrzymał pozytywną ocenę 

i zakwalifikował się do II etapu konkursu, w którym w terminie do 28 września 2018 r. 

należy złożyć właściwy wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu. Celem projektu 

ma być stworzenie strategii rozwoju transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym 

jakim jest teren Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jako modelu integracji 

komunikacji zbiorowej w obszarach metropolitalnych z zastosowaniem inteligentnych 

systemów transportu. 

 

W sprawach bieżących głos zabrał Wójt Gminy Mszana Pan Mirosław Szymanek, który 

podzielił się ze Zgromadzonymi obawami związanymi z wspólnym projektem „Gminy 

z dobrą energią…” planowanym do złożenia w ramach poddziałania 4.3.4 RPO WSL 2014-

2020. W gminie, w chwili obecnej jest bardzo niskiej zainteresowanie grantami na wymianę 

źródła ciepła, stąd obawy dot. możliwości realizacji projektu na terenie JST. W odpowiedzi 

na powyższe, wśród Zgromadzonych wywiązała się dyskusja. Członkowie Związku 

stwierdzili, iż sytuacja jest normalna ze względu na fakt, iż nabór prowadzony jest do 30 

maja br. a mieszkańcy mogą oczekiwać na wykonanie audytów energetycznych niezbędnych 

do złożenia wniosku o przyznanie grantu. Bazując na doświadczeniach z poprzedniego 

naboru należy oczekiwać zwiększonego zainteresowania w ostatnich dniach naboru.  
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Ad. 8) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Damian Mrowiec 

zamknął obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku. 

 

 

Sekretarz:  

  

Adam Wawoczny 

 

       

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Damian Mrowiec 

 

Rybnik, 24 maja 2018 r. 


