Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 8 marca 2019 r.
Na posiedzeniu obecni byli:
1.

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku,

2.

Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3.

Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,

4.

Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,

5.

Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,

6.

Dominik Konieczny – Zastępca Prezydenta Raciborza,

7.

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika,

8.

Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,

9.

Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

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 19/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego;
b) nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie składu Komitetu Sterującego przy
Wojewodzie Śląskim dla „Programu dla Śląska”;
c) nr 21/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
4. Przedstawienie pisma Prezydenta Miasta Raciborza w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 176
Racibórz Markowice – Olza.
5. Przedstawienie propozycji projektów kluczowych do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.
6. Sprawy bieżące.
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
8. Zakończenie obrad.
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Ad. 1) i 2)
Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Mieczysław
Kieca, 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 9 z 11 Członków Zarządu.
Następnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad,
który został poszerzony o następujące projekty uchwał:
a) nr 22/2019 w sprawie: zatwierdzenia projektu aneksu nr 3 do porozumienia nr 11/RR/2015 z
dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu
Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;
b) nr 23/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie dedykowania środków IP RIT
Subregionu Zachodniego w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020 do przedsięwzięcia pn. „GEPARD II – Śląsk –
zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”.
Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec
czego przystąpiono do głosowania (9 głosów „za”).
Ad. 3)
a)
W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 19/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy
roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Do składu Grupy
powołano w miejsce Pani Sabiny Mostek, Pana Daniela Waloszka – pracownika Urzędu Gminy Nędza.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do głosowania.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).
b)
Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie
składu Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim dla „Programu dla Śląska”. Dyrektor Biura
Związku Pan Adam Wawoczny przedstawił treść stanowiska, w którym wyrażono sprzeciw wobec
nieuwzględnienia w składzie Komitetu Sterującego przedstawicieli subregionów województwa
śląskiego. Treść stanowiska zostanie skierowana do Wojewody Śląskiego. Wobec braku pytań
przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 20/2019 została przyjęta jednogłośnie
(9 głosów „za”).
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c)
W dalszej części przedstawiono projekt uchwały nr 21/2019 w sprawie: aktualizacji „Polityki
bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Dyrektor Biura Związku przedstawił treść zmian do
Polityki. Nie wniesiono uwag do treści dokumentu, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr
21/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).
d)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 22/2019 w sprawie: zatwierdzenia
projektu aneksu nr 3 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie
powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Zaprezentowano
treść zmian do porozumienia w sprawie realizacji RIT związanych głównie ze zmianami podstaw
prawnych, uszczegółowieniem zapisów związanych z oceną, promocją czy zmianą wartości wskaźników
rezultatu bezpośredniego i produktu. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie
którego uchwała została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).
e)
Na koniec zaprezentowano projekt uchwały nr 23/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie
dedykowania środków IP RIT Subregionu Zachodniego w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020 do przedsięwzięcia pn.
„GEPARD II – Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”. Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego zwrócił się do IP RIT RPO WSL o rozważenie możliwości przekazania środków
z poddziałania 4.5.2 do przedsięwzięcia w ramach rządowego „Programu dla Śląska”. Po zapoznaniu
się z wymogami konkursu, z uwagi na bardzo niskie oszczędności na poddziałaniu (ok. 1,65 mln zł) oraz
biorąc pod uwagę niedoszacowanie projektów już trwających w ramach RIT Subregionu Zachodniego,
Zarząd Związku nie wyraził zgody na przekazanie środków do konkursu GEPARD II. Treść uchwały wraz
z stanowiskiem została poddana pod głosowanie, w trakcie którego uchwała nr 23/2019 została
przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).
Ad. 4)
W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił Zgromadzonym treść pisma Prezydenta
Miasta Raciborza w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 176 Racibórz Markowice – Olza. Miasto
Racibórz apelowało do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o poparcie działań zmierzających do
likwidacji linii, która koliduje z przebiegiem projektowanej Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na
odcinku ok. 25 km tj. od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Ze względu
na subregionalny charakter pisma, jego treść skierowano również do JST, na terenie których przebiega
linia nr 176 (Nędza, Gorzyce, Lubomia, Pszów, Kornowac, Powiat Wodzisławski i Powiat Raciborski).
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W temacie stanowiska wywiązała się dyskusja. Zgromadzeni Członkowie Zarządu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali treść pisma Prezydenta Miasta Raciborza. Ustalono również, iż Biuro Związku
przygotuje

treść

stanowiska

popierającego

w

formie

uchwały

do przyjęcie w

trybie

korespondencyjnym.
Przy okazji poruszanej kwestii, głos zabrał Wójt Gminy Godów Pan Mariusz Adamczyk, który
przedstawił problem linii nr 159 na odcinku od Jastrzębia do Wodzisławia Śl. Linia w czerwcu 1997 r.
została zamknięta dla ruchu pasażerskiego na odcinku Wodzisław Śląski – Jastrzębie Zdrój, a dwa lata
później ustał na niej ruch towarowy. Gmina Godów przejęła część terenów od PKP, dzięki czemu
rozpoczęto realizację unijnego projektu „Żelazny Szlak Rowerowy” wspólnie z Jastrzębiem-Zdrój,
Zebrzydowicami i partnerami po stronie czeskiej. Gmina Godów planuje obecnie realizację drugiego
etapu ścieżki rowerowej oraz starało się o przejęcie dawnego dworca kolejowego w celu realizacji
trzeciego etapu projektu. PKP S.A. poinformowało jednak gminę, iż planuje prawdopodobnie
rewitalizację linii w ramach rządowego Programu Kolej Plus, w związku z czym zbycie nieruchomości
zostało wstrzymane. W temacie wywiązała się dyskusja. Ustalono jednogłośnie, iż podobnie jak
w przypadku pisma Miasta Raciborza, zostanie przygotowane stanowisko w sprawie kolizji
infrastruktury liniowej z przebiegiem Żelaznego Szlaku Rowerowego. Treść uchwały zostanie poddana
pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.
Ad. 5)
Następnie Pan Adam Wawoczny przedstawił propozycje projektów kluczowych do realizacji
w perspektywie finansowej 2021-2027, które zostały przygotowane przez pracowników Biura Związku.
W temacie wywiązała się dyskusja. Członkowie Zarządu ustalili, iż do samorządów Subregionu
Zachodniego skieruje się e-maila w sprawie wskazania własnych propozycji projektów, które będą
kluczowe z punktu widzenia subregionu oraz województwa. Lista projektów uwzględniających uwagi
JST zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 19.03.2019 r.
Ad. 6)
 W ramach spraw bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Związku informacje
w zakresie stanu wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020:





Wnioski wybrane do dofinansowania – 65,97%;
Kontraktacja – 65,03%;
Zatwierdzone wnioski o płatność – 19,88%;
Certyfikacja środków do KE – 19,12%.

 26 marca 2019 r. w UM Rybnik odbędą się warsztaty subregionalne poświęcone Polityce Spójności
2020+ oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Warsztaty są
organizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
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 Żadna z Grup roboczych działających w ramach Związku nie spotkała się od ostatniego posiedzenia
Zarządu w trybie stacjonarnym, które miało miejsce 5 lutego 2019 roku. Jednakże zaplanowano
kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. promocji turystycznej (12.03.2018 r. Ośrodek Kultury
w Mszanie, godz. 10.00) oraz Grupy roboczej ds. niskiej emisji (13.03.2019 r. Urząd Gminy Lyski,
godz. 10.00).
 Ponadto przedstawiciel Biura Związku Subregionu Zachodniego uczestniczył w dniach 1-3 marca
br. Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego na Stadionie Wrocław. W najbliższym
czasie w dniach 22-24 marca br. odbywają się kolejne targi turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi.
Kolejno odbędą się targi GLOBALNIE w Katowicach (29-31.03). Dyrektor Biura Związku zachęcał
Członków Zarządu do oddelegowania pracowników odpowiedzialnych za promocję i turystykę do
udziału w targach turystycznych w Katowicach, w celu prześledzenia aktualnych trendów
w tworzeniu oferty turystycznej regionu czy przygotowaniu atrakcyjnych materiałów promocyjnoinformacyjnych.
 W zakresie realizacji zadań dotyczących rozwoju usług szkoleniowych dla JST zaplanowano na
dzień 15.03.2019 r. szkolenie z ustawy o pomocy społecznej (w godzinach 9:00 do 15:00
w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie). Kolejno na początek kwietnia zaplanowano szkolenie z zakresu
promocji dla przedstawicieli gmin uczestniczących w Grupie roboczej ds. promocji turystycznej.
 Dyrektor Biura Związku przekazał Zgromadzonym, iż istnieje możliwość udziału przedstawiciela
WFOŚiGW w Katowicach w Zgromadzeniu Ogólnym Związku w dniu 19.03.2019 r. w celu
przedstawienia założeń rządowego programu Stop Smog. Program zakłada, że planowanie
i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców w ramach programu "Stop Smog" będzie
zadaniem gminy. Pieniądze w pierwszej kolejności trafią do miast liczących mniej niż 100 tys.
mieszkańców, a beneficjenci mogą liczyć na 90, a nawet 100 proc. dofinansowania ociepleń
budynków. Członkowie Zarządu wyrazili zainteresowanie takim szkoleniem.
 Członkom Zarządu zaproponowano ponowne przystąpienie do realizacji projektu w ramach
Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym
przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach. Projekt pn.
„Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej
emisji” zakłada realizację szeregu działań dla szkół oraz mieszkańców Subregionu Zachodniego
z zakresu edukacji ekologicznej (ograniczenie niskiej emisji). Jego wartość całkowita to: 144 340,00
zł, przy dofinansowaniu: 106 000,00 zł. Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na
opracowanie dokumentacji projektu i wprowadzenie uchwały na Zgromadzenie Ogólne Związku
w celu zabezpieczenia środków na niniejsze przedsięwzięcie.
 Biuro Związku planuje organizację spotkania dla skarbników JST, na którym ma zostać opracowana
propozycja wspólnego stanowiska Związku w sprawie zwiększenia zakresu zadań zleconych,
a zarazem kosztów ponoszonych przez gminy, związanych z użytkowaniem wieczystym. Celem
spotkania miałoby być wypracowane jednoznacznego stanowiska oraz metodologii wyliczania
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kosztów związanych z użytkowaniem wieczystym. Tutaj głos zabrał Prezydent Miasta Wodzisławia
Śląskiego, który zaproponował jako moderatora spotkania Skarbnika Miasta. Zobowiązano Biuro
Związku do skontaktowania się z Urzędem Miasta w celu wskazania dogodnego terminu
spotkania.
 Dyrektor Biura Związku przedstawił również Zgromadzonym informację o propozycji objęcia przez
jego osobę funkcji Członka Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej jako przedstawiciela
województwa śląskiego. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na kandydowanie Pana Adama
Wawocznego do władz ŚOT.
Ad. 7)
Kolejne posiedzenie Zarządu w trybie stacjonarnych odbędzie się, zgodnie z planem, 19 marca br.
o godz. 9.00 w CKE w Czerwionce - Leszczynach. Niniejsze posiedzenie zostanie poprzedzone
posiedzeniem Zarządu w trybie korespondencyjnym w celu m.in. przyjęcia stanowisk związanych
z liniami kolejowymi.
Ad. 8)
Wobec wyczerpania porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Mieczysław
Kieca zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
(-) Aleksandra Grabarczyk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Mieczysław Kieca

Rybnik, 8 marca 2019 r.
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