Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Na posiedzeniu obecni byli:
1. Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ds.
Planowana Rozwoju i Gospodarki,
2. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
3.

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,

4.

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Zastępca Przewodniczącego
Związku,

5.

Daniel Wawrzyczek – Zastępca Prezydenta Miasta Żory,

6.

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku,

7.

Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego,

Zaproszone osoby:
1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Martyna Piechoczek – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) nr 58/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach
naboru nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17;
b) nr 59/2018 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia
poziomu dofinansowania dla projektu nr RPSL.11.02.02-24-0815/17 pn. „Kariera
i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”.
4. Sprawy bieżące, m.in.:
a) stan wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim;
b) informacja z posiedzenia grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji.
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 7 z 11 Członków Zarządu.
Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie
wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do
głosowania. Zaktualizowany porządek został przyjęty jednogłośnie (7 głosów „za”).

Ad. 3)
a) W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 58/2018 nr 58/2018
w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr
RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17.
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. W dalszym
toku obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu listę ocenionych
projektów w ramach poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu
brownfield - RIT RPO WSL 2014-2020, z wyróżnieniem wniosków wybranych do
dofinansowania. Alokacja dla naboru wynosiła 11 858 550,00 zł. W naborze złożono 2 projekty.
Wszystkie złożone projekty zostały zgłoszone do dofinansowania. Projekty wybrane do
dofinansowania stanowią 26 % dostępnej alokacji. Wobec braku pytań przystąpiono do
głosowania, w trakcie którego uchwała nr 58/2018 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów
„za”).

b) Następnie przedstawiony został projekt uchwały nr 59/2018 w sprawie: poparcia starań
Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu nr
RPSL.11.02.02-24-0815/17 pn. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa
śląskiego”. Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili uwag co do zwiększenia poziomu
dofinansowani dla ww. projektu. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie
którego uchwała nr 59/2018 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”).
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Ad. 4)
a)
W sprawach bieżących w pierwszej kolejności przestawiono informację ze stanu wdrażania
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020:
- Wnioski wybrane do dofinansowania – 62,62%
- Kontraktacja – 56,20%
- Zatwierdzone wnioski o płatność – 10,25%
- Certyfikacja środków do KE – 10,11%.
Dyrektor Biura poinformował o decyzji Komisji Europejskiej z dnia 27 lipca br. która
zatwierdziła zmiany do RPO WSL 2014-2020. Zmiany dotyczą m.in. dodania nowego
Działania 4.6 dotyczące wymiany źródeł ciepła (kotły na węgiel), wsparcia w ramach
poddziałania 5.2.2. Gospodarki odpadami punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych czy wprowadzenia wsparcia na rzecz rozwoju sieci regionalnych tras
rowerowych. Zmienione RPO WSL 2014-2020 zostało przyjęte przez Zarząd Województwa w
dniu 16 sierpnia 2018 r.
Dyrektor biura przedstawiał i omówił treść pisma Miasta Wodzisławia Śl. w sprawie
możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa
budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim”. Członkowie Zarządu Związku
wyrazili aprobatę w sprawie zwiększenia dofinasowania dla projektu. Środki pochodzić będą
z rezerwy wykonania na Osi Priorytetowej w kwocie 420 000,00 zł.

Dyrektor biura przedstawiał i omówił treść pisma Miasta Wodzisławia Śl. w sprawie
możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu „Pociąg do dwóch kółek – budowa
Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”. Członkowie Zarządu Związku wyrazili
aprobatę w sprawie zwiększenia dofinasowania dla projektu. Środki pochodzić będą z
rezerwy wykonania na Osi Priorytetowej w kwocie 360 000,00 zł
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.
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b)
W dalszym toku posiedzenia przedstawiono informację z działalności Grup roboczych
działających w ramach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku:
- 20 sierpnia br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Grupy roboczej ds. ograniczenia niskiej
emisji. Spotkanie dotyczyło ogłoszonych przez Ministra Energii konsultacji społecznych
Rozporządzenia dot. jakości paliw stałych. Przedstawiciele grupy roboczej wypracowali
wspólne stanowisko w tej sprawie. Zapisy Rozporządzenia stoją w sprzeczności z przyjętą
w 2017 roku na terenie województwa śląskiego Uchwałą Antysmogową. W związku z tym
przesłano do Ministra Energii wspólne stanowisko Związku w tej sprawie.
Pozostałe Grupy robocze nie spotkały się od ostatniego posiedzenia Zarządu.

W ramach wolnych głosów i wniosków Starosta Powiatu Raciborskiego – Ryszard Winiarski
zwrócił uwagę na nowe zapisy w RPO WSL 2014 – 2020 dopuszczające możliwość
dofinansowania remontów dróg na trasach przygranicznych.
Ad. 5)
Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Związku zostanie ustalony w późniejszym terminie.
Ad. 6)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Damian
Mrowiec zamknął posiedzenie.

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

Rybnik, 23 sierpień 2018 r.
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