
1 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

  

Na posiedzeniu obecni byli: 

1. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Zarządu Związku, 

2. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, 

3. Michał Domagała – Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego 

Miasta Jastrzębie – Zdrój, 

4. Wiesław Janiszewski - Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

5. Piotr Kuczera – Prezydenta Miasta Rybnik, 

6. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

7. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory. 

 

Zaproszone osoby: 

1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku, 

2. Paweł Tułodziecki – Pracownik Biura Związku, 

3. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego. 

 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

a) nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru 

nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18; 

b) nr 2/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; 

c) nr 3/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku; 

d) nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia 

funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18; 

e) nr 5/2019 w sprawie: poparcia starań Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” w 

sprawie wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

na lata 2019 – 2021; 

f) nr 6/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego.  

 

4. Sprawy bieżące, m.in.: 
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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 

wraz z gospodarzem Panem Grzegorzem Swobodą – Starostą Powiatu Raciborskiego 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 8 Członków Zarządu. 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni nie wnieśli 

uwag do porządku obrad, wobec czego przystąpiono do głosowania (7 głosów „za”).  

 

Ad. 3)  

a) 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. Następnie Dyrektor Biura przedstawił projekt uchwały nr 1/2019 w 

sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-

24-244/18 wraz z załącznikiem zawierającym listę ocenionych wniosków o dofinasowanie. Lista 

zawiera wyróżnienia wniosków wybranych do dofinansowania. Uchwała została poddana pod 

głosowanie i przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”). 

b) W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 2/2019 w sprawie: aktualizacji składu 

Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. Na wniosek Wójta Grzegorza Niestroja rozszerzono skład grupy roboczej o przedstawiciela 

Gminy Kornowac. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 2/2019 została przyjęta 

jednogłośnie (7 głosów „za”). 

c) W dalszej części przedstawiono projekt uchwały nr 3/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku. Uzgodniono, że kolejne Zgromadzenie Ogólne Związku odbędzie się w terminie 19 marca 

godz. 10.00 w Czerwionce – Leszczynach. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”). 

d) W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt nr 4/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli 

Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

(IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.08.01.02-

IZ.01-24-284/18. Dyrektor biura poinformował Członków Zarządu, iż zwyczajowo w składzie Członków 

KOP są pracownicy Biura Związku. Dyrektor przedstawił zebranym listę wniosków złożonych w ramach 
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konkursu. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (7 głosów „za”). 

e) W następnej kolejności Dyrektor Biura przedstawił zgromadzonym projekt uchwały  

nr 5/2019 w sprawie: poparcia starań Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” w sprawie 

wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 

2021 wraz z uzasadnieniem będącym załącznikiem do uchwały. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do 

głosowania, w trakcie którego uchwała została przyjęta jednogłośnie (7 głosów „za”). 

f) Następnie Dyrektor Biura przedstawił zgromadzonym projekt uchwały nr 6/2019  

w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. Na wniosek członka związku do projektu uchwały zostało zgłoszone 

uzupełnienie w stosunku do materiałów wysłanych Członkom Zarządu.  Projekt uchwały został 

zaktualizowany o kolejną zmianę członka grupy. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w 

trakcie którego uchwała została przyjęta jednogłośnie (7 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 – 66,14% (wzrost o 0,44% w stosunku do informacji  

z 14.11.2018 r.) 

- Kontraktacja – 61,42% (wzrost o 1,7% w stosunku do informacji z 14.112018 r.) 

- Zatwierdzone wnioski o płatność – 18,16% (wzrost o 6,30% w stosunku do informacji  

z 14.11.2018 r.) 

- Certyfikacja środków do KE – 16,61% (wzrost o 4,21% w stosunku do informacji z 14.11.2018 r.) 

Na wniosek Miasta Rybnika wydłużony został nabór z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT 

(w zakresie unieszkodliwiania azbestu) z 28.02.2018 r. na 30.04.2019 r. 

Ogłoszone nabory: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (nabór do 11.04.2019) 

Zakończono nabór z poddziałania 4.1.2 OZE. W terminie naboru wpłynęło 11 wniosków na kwotę 

wnioskowanego dofinansowania 8 909 091,45 zł. Budżet naboru 4 291 237,18 zł.  

 

b) 

Grupa robocza ds. gospodarowania odpadami - dyskusja nad nowelizacją Ustawy  

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz konsekwencjach dla gmina jakie niesie ze sobą 

wprowadzenie tej ustawy. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Spółki Komart. 

Przedstawiciele firmy Komart opowiedzieli krótko o działalności i funkcjonowaniu spółki, a następnie 

wyjaśnili czym spowodowany jest prognozowany wzrost stawek za wywóz odpadów.  
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Grupa robocza ds. promocji turystycznej -  przedstawiono propozycję nowych wydawnictw turystyczno 

– promocyjnych . Biuro Związku przygotowuje mapę zrywkę z obiektami architektury sakralnej, a także 

materiał zawierający bazę noclegową i gastronomiczną. Uczestnicy spotkania omówili założenia 

wydawnictw oraz plan ich powstawania. 

 

Pozostałe grupy robocze działające w ramach Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą  

w Rybniku nie spotkały się od ostatniego posiedzenia Zarządu Związku. 

 

Projekt 4.1.3. „Łączymy z energią…” (dot. Godów, Jastrzębie, Krzyżanowice, Marklowice, Pszów, 

Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław, Żory). Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną 

(informacja z 07.12.2018). Zgodnie z oficjalnymi informacjami Urzędu Marszałkowskiego nabór ma 

zostać rozstrzygnięty w styczniu br. 

 

SZKOLENIA DLA JST: W ostatnim czasie Biuro Związku jest w trakcie organizacji szkoleń dla radnych 

powiatowych, miejskich oraz gminnych. W dniach łącznie zgłoszonych uczestników 74 osoby. 20 

grudnia odbyło się szkolenie pn. „Elektronizacja zamówień publicznych – ilość uczestników 40.  

 

Przewodniczący Związku przekazał zebranym informacje o realizowanym przez Starostwo Powiatowe 

w partnerstwie z Fundacją Euro Nation projekcie dot. zwalczania e-wykluczenia u 18 tyś beneficjentów. 

Projekt trwa 24 miesiące, finansowany jest  funduszy zewnętrznych. Zakłada się konkursy grantowe 

dla gmin w wysokości 100-150 tyś. Starostwo prześle do członków Związku zaproszenie do udziału w 

projekcie.  

 

Ad. 5) 

Kolejne posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego Związku zaplanowano na dzień 19 marca br.  

w Czerwionce - Leszczynach. Zarząd godz. 9.00. Walne Zgromadzenie – godz. 10.00.  

 

Ad. 6) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Damian Mrowiec zamknął 

posiedzenie.   

 

             Protokołował: 

         (-) Paweł Tułodziecki 

 
     

 Przewodniczący Zarządu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Damian Mrowiec 

Racibórz, 9 stycznia 2019 r.  


