Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 21 września 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. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
4.

Robert Chojecki – II Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

5.

Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,

6.

Mirosław Lenk –Prezydent Miasta Racibórz,

7.

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,

8.

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,

9.

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 60/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach
naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18;
b) nr 61/2018 w sprawie: powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
c) nr 62/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
d) nr 63/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Związku Subregionu Zachodniego
z siedzibą w Rybniku nr 31/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwiększenia
kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy
ocenionych projektów;
e) nr 64/2018 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu
finansowego na 2018 rok;
f) nr 65/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami
na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
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g) nr 66/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 oraz
zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów;
h) nr 67/2018

w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa
budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania
10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020;
i)

nr 68/2018

w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek –
budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL
2014-2020.
4. Sprawy bieżące, m.in.:
a) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020;
b) informacja z posiedzeń Grup roboczych.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

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, zaś
w drugiej części (od pkt 4 porządku obrad) w posiedzeniu uczestniczyło 9 z 11 Członków
Zarządu (do obrad dołączył Wójt Gminy Godów).
Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad, wyjaśniając przy
tym, iż nastąpiła jego aktualizacja poprzez dodanie uchwał:


nr 66/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 oraz
zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów;



nr 67/2018

w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa
budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 10.3.2.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020;
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nr 68/2018

w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch kółek –
budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL
2014-2020.
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 60/2018 w sprawie:
zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.01.02IZ.01-24-236/18. 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 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem wniosków
wybranych do dofinansowania. Aktualna alokacja na nabór wynosząca 1 302 134,88 PLN
(przy uwzględnieniu, że 5% wartości zabezpiecza się na procedurę odwoławczą) pozwala na
zarekomendowanie do dofinansowania tylko 2 z 5 wniosków spełniających kryteria
i z odpowiednią ilością punktów. W związku z powyższym rekomenduje się Zarządowi
Związku zwiększenie alokacji na nabór w ramach uchwały nr 66/2018. Wobec braku pytań
przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 60/2018 została przyjęta
jednogłośnie (8 głosów „za”).
b)
Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 61/2018 w sprawie: powołania Rady
Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego. W związku z upływem kadencji dotychczas działającej Rady
Konsultacyjnej ds. RIT nastąpiła konieczność powołania kolejnego składu Rady, w której
zasiada 12 przedstawicieli powiatów ziemskich i grodzkich Subregionu Zachodniego. Radzie
nadano również regulamin jej działania, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Zebrani nie
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wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie
i przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
c)
Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 62/2018 w sprawie: zwołania Zgromadzenia
Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku. Ustalono, iż Zgromadzenie Ogólne odbędzie się 13 listopada 2018 r.
o godz. 10.00 w Brennej. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 62/2018
została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
d)
W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 63/2018 w sprawie: zmiany uchwały
Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku nr 31/2018 z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia
zaktualizowanej

listy

ocenionych

projektów.

Turaj

również

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 poinformował Zgromadzonych, iż
zmiana na liście ocenionych projektów z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL
2014-2020 wynika z uwzględnienia protestu od oceny formalnej jednego z wnioskodawców,
przywróceniu go do oceny i końcowo przyznaniu mu dofinansowania. Zebrani nie wnieśli
uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta
jednogłośnie (8 głosów „za”).
e)
Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały nr 64/2018 w sprawie: przesunięć
środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2018 rok. Dokonano
przesunięć w strukturze zadania „Podstawowa działalność bieżąca” zgodnie z załącznikiem
nr 1 do przedmiotowej uchwały. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała
nr 64/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
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f)
Kolejno przestawiono projekt uchwały nr 65/2018 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej
ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Do składu Grupy roboczej, na wniosek Gminy Rudnik, rekomenduje się Panią Joannę Klasen.
Tym samym zespół będzie reprezentowany przez 21 z 25 gmin Subregionu Zachodniego.
Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod
głosowanie i przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
g)
W następnym punkcie zaprezentowano projekt uchwały nr 66/2018 w sprawie: zwiększenia
kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr
RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18

oraz

zatwierdzenia

zaktualizowanej

listy

ocenionych

projektów. Zgodnie z treścią uchwały rekomenduje się Instytucji Zarządzającej RPO WSL
2014-2020 zwiększenie kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie
projektów w konkursie RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 do kwoty 1 596 326,35 zł i tym samym
wybór do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie. Wobec braku uwag,
przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 66/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów
„za”).
h)
Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 67/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta
Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn.
„Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach
poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020. Na
podstawie wniosku Miasta Wodzisław Śl. rekomenduje się zwiększenie poziomu
dofinansowania środkami europejskimi dla przedmiotowego projektu (nr umowy
o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.02-24-0290/17-00) o kwotę 420 tys. zł. Zebrani nie wnieśli
uwag do przedstawionych informacji. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta
jednogłośnie (8 głosów „za”).
i)
Na koniec omówiono treść projektu uchwały nr 68/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta
Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg
do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach
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poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO
WSL 2014-2020. Na podstawie wniosku Miasta Wodzisław Śl. rekomenduje się zwiększenie
poziomu dofinansowania środkami europejskimi dla przedmiotowego projektu (nr umowy
o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.02-24-0063/17-00) o kwotę 360 tys. zł. Wobec braku uwag,
przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 68/2018 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów
„za”).
Ad. 4)
a)
W sprawach bieżących w pierwszej kolejności przedstawiono informację ze stanu wdrażania
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020:
- Wnioski wybrane do dofinansowania – 62,79%
- Kontraktacja – 57,81%
- Zatwierdzone wnioski o płatność – 10,58%
- Certyfikacja środków do KE – 10,08%.
Dyrektor Biura Związku poinformował Członków Zarządu o bieżącej realizacji zadań RIT,
ocenie wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią RIT czy prowadzonej
sprawozdawczości.
c)
Kolejno przedstawiono informację z działalności Grup roboczych działających w ramach
Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.
W dniu 12 września br. odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji.
Podczas spotkania członkowie grupy omówili zagadnienia związane z programem „Czyste
powietrze”, omówiono założenia ustawy termomodernizacyjnej, która być może będzie
w jakiś sposób powiązana z programem „Czyste powietrze”. Członkowie Grupy dyskutowali
nad prowadzeniem kontroli w trakcie tzw. alarmów smogowych (zgodnie z Programem
Ochrony Powietrza, każda z gmin jest zobligowana do przeprowadzenia określonej
w programie ilości kontroli podczas trwania alarmów smogowych, również w dniach, które
są wolne od pracy). Grupa robocza wypracowała również rekomendację do Zarządu Związku
w zakresie dokonania analizy rozwiązań przeprowadzania kontroli w gminach podczas
alarmów smogowych, zgodnie z ilością określoną w Programie Ochrony Powietrza w dni
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wolne od pracy oraz poza godzinami pracy urzędników. Przedmiotowa rekomendacja została
zaakceptowana.
W zakresie działań Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego, na wniosek Liderki Grupy Pani Honoraty Uchto
z Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju zebrano uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy
o zachowaniu czystości i porządku w gminach, który został opublikowany przez Rządowe
Centrum Legislacji 31.08.2018 r. Uwagi zostały przekazane jako stanowisko Związku do
Ministerstwa Środowiska. Najważniejsze uwagi dotyczyły:


obowiązku

przeprowadzenia

odrębnych

postępowań

na

odbiór

odpadów

komunalnych oraz na ich zagospodarowanie;


wprowadzenia ustawowego obowiązku odbioru bioodpadów w miejscu ich
wytworzenia - generowanie dodatkowych kosztów związanych ich odbiorem
i zagospodarowaniem, co w sposób jednoznaczny przyczyni się do wzrostu stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;



wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

właścicieli

nieruchomości

zagospodarowujących

bioodpady

stanowiące odpady w kompostowniku przydomowym, w sytuacji, w której brak
ustawowej definicji kompostownika przydomowego.
Projekt ustawy nie określa jakie konkretnie rodzaje odpadów innych niż odpady komunalne
powinny być przyjmowane przez PSZOK-i za dodatkową opłatą. Zgodnie z art.5 ust.1
projektowanej ustawy regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (…) zachowują moc (…) nie dłużej
jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawodawca nie
przewidział

co w

przypadku

gmin,

które

mają

podpisane

umowy

na

odbiór

i zagospodarowanie odpadów na kilka lat. Do tak przedstawionych informacji Członkowie
Zarządu nie wnieśli uwag.
Następnie w zakresie omawiania spraw bieżących Dyrektor Biura podjął temat marki
SUBREGION ZACHODNI. Obecnie Subregion Zachodni widnieje w Strategii Rozwoju
Turystyki Województwa Śląskiego, jednak niektóre gminy chcą się identyfikować jako inny
region/stowarzyszenie. Członkowie Zarządu podjęli decyzję, iż wszyscy Członkowie
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Związku powinny identyfikować się zarówno promocyjnie, jak i turystycznie pod wspólną
marką SUBREGION ZACHODNI (wraz z nowym logo stowarzyszenia).
Przy okazji omawiania spraw związanych z promocją turystyczną podjęto temat udziału
Związku oraz wybranych JST w targach turystycznych w 2019 r. w ramach wspólnego stoiska.
Stoisko regionalne Województwa Śląskiego organizowane przez Śląską Organizację
Turystyczną, prezentowane będzie podczas targów turystycznych w Łodzi, Wrocławiu,
Katowicach, Gdańsku i Nadarzynie (odpłatnie), jak również w Chorzowie i Opolu
(nieodpłatnie). Przedstawiciel Miasta Rybnika, Miasta Racibórz, Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz
Powiatu Raciborskiego zadeklarowali udział w wspólnym stoisku pod marką Subregion
Zachodni i zabezpieczenie środków na wkład finansowy.

Dyrektor Biura Związku przedstawił również pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie decyzji Zarządu Funduszu
o zmniejszeniu dotacji do projektu

„Nie truj sąsiada, czyli gmina z (dobrą) energią 2.

Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” do kwoty
50 780,00 zł. Projekt został pocięty w taki sposób, że przy zaproponowanych środkach oraz ich
podziale, jedynym elementem projektu nadającym się do realizacji byłaby konferencja.
Działania dla szkół pozbawiono jakichkolwiek działań edukacyjnych dla uczniów
(pozostawiono materiały i nagrody). W działaniach dla mieszkańców pozostawiono 50%
kosztów obsługi instalacji interaktywnych, jednak wycięto koszt wynajmu samych instalacji,
a także wszelkiego rodzaju doradztwo merytoryczne. Usunięto z zakresu projektu mobilny
punkt konsultacyjny w gminach, a także wszelkie elementy towarzyszące (w tym modelowe
audyty czy wirtualne modele urządzeń grzewczych/oze). Przewidziano druk zawieszek,
jednak brak możliwości realizacji spotów, które są nośnikiem medialnym całej inicjatywy "Nie
truj sąsiada". Tym samym zarekomendowano Zarządowi Związku rezygnację z przyznanej
dotacji i podjęcie próby realizacji niniejszego projektu ze środków własnych, partnera projektu
(Planergia Sp. z o.o.) oraz firm zewnętrznych. Niniejsza rekomendacja została zaakceptowana
(9 głosów „za”).

W sprawach bieżących głos zabrał Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy Godów, który
poprosił o przygotowanie przez przedstawicieli fimy Airly oferty dzierżawy na kolejny rok
lub zakupu czujników pomiaru powietrza, które zostały zamontowane w większości gmin
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Subregionu Zachodniego w minionym okresie grzewczym. Biuro Związku zwróci się do
firmy o ofertę i przedstawi ją na następnym posiedzeniu Zarządu Związku.
Ad. 5)
Kolejne posiedzenie Zarządu Związku zaplanowano na 12 października 2018 r.
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, 21 września 2018 r.
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