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Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 19 marca 2019 r. 

  

Na posiedzeniu obecni byli: 

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

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

3. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, 

5. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

6. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

7. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza, 

8. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, 

9. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego, 

10. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego, 

11. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory. 

 

Zaproszone osoby: 

1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku, 

2. Paweł Tułodziecki – Pracownik Biura Związku. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

a) nr 27/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia 

poziomu dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. 

Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych 

świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” w ramach 

poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020. 

 
4. Omówienie propozycji zmian w Statucie Związku (omówienie projektu Uchwały nr 4/2019 

Zgromadzenia Ogólnego). 

5. Przedstawienie listy 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 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 11 z 11 Członków Zarządu. 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego przystąpiono do 

głosowania (11 głosów „za”).  

 

 

Ad. 3)  

a) W kolejnym punkcie porządku obrad przedstawiono projekt uchwały nr 27/2019 w sprawie: 

poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu 

pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem 

rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego 

„DZIUPLA” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020. Popiera się starania 

Miasta Wodzisław Śląski będącego Członkiem Związku RIT w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania środkami europejskimi dla projektu do kwoty 253 tys. zł. Zgromadzeni nie wnieśli 

uwag do przedstawionej przez Dyrektora Biura uchwały, po czym przystąpiono do głosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

Ad. 4 

W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił Zgromadzonym proponowaną treść 

Uchwały nr 4/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku dot. zmian w Statucie Związku. Zmiany dotyczą 

wyrównania kadencji członków Zarządu do długości kadencji samorządowych w związku z czym 

proponuje się, iż Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne na okres 5 lat. Jednocześnie 

Zgromadzenie Ogólne wybiera Przewodniczącego Związku, którego kadencja trwa 2,5 roku. Podobnie 

Komisję Rewizyjną Zgromadzenie Ogólne, w głosowaniu  wybiera na okres 5 lat. 

Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do głosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

Ad. 5 

W następnej części posiedzenia kontynuowano kwestię listy projektów kluczowych do realizacji  

w perspektywie finansowej 2021-2027. Dyrektor przedstawił Zgromadzonym zaktualizowaną listę 

projektów. W temacie wywiązała się dyskusja. Starosta Grzegorz Swoboda poprosił o zmianę nazwy 
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zadania dotyczącego budowy centrum logistycznego, przeładunkowego i parku przemysłowego 

zaproponowanego do realizacji w ramach Programu Polska 3.0 w związku z planowaną zmianą 

lokalizacji przedsięwzięcia. Głos zabrał także Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha, który 

zawnioskował o uzupełnienie opisu zadania budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna  

o  bezpośrednie włączenie drogi do autostrady A1 w związku z dużą kongestią na rondzie rówieńskim 

które nastąpiło jeszcze przed otwarciem drogi regionalnej. Uzgodniono, iż kwestia niewydolności 

połączenia RDRP – autostrada A1 jest na tyle poważna, iż konieczne jest wystosowanie apelu w tej 

sprawie. Prezydent Miasta Żory  Waldemar Socha obiecał przygotowanie projektu apelu w tej sprawie.  

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zawnioskował o sporządzenie listy projektów uzupełniających 

do kontraktu terytorialnego o znaczeniu mniejszym niż regionalne oraz dołączenie do materiałów.  

 

Ad. 6 

W pierwszej kolejności w sprawach bieżących Dyrektor Biura przedstawił informacje dotyczące 

aktualizacji harmonogramu naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na rok 2019. 

Dyrektor przedstawił również informacje o stanie wdrażania RIT RPO WSL 2014-2020: Wnioski 

wybrane do dofinansowania – 66,46%, kontraktacja – 64,86%, zatwierdzone wnioski o płatność – 

20,63%; certyfikacja środków do KE – 19,07%.  

 

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. Zachęcamy do 

udziału w warsztatach i oddelegowanie pracowników merytorycznych na spotkanie. Ponadto UM WSL 

prosi o przygotowanie na warsztaty pomysłów na projekty zintegrowane (dotyczące więcej niż jednej 

JST, podobnych do projektu z 4.1.3 w których uczestniczy 10 samorządów).  

 

Ogłoszone i trwające nabory: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT (azbest) – do 30.04.19, 4.3.2. 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 

RIT – do 11.04.19, 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT – do 15.05.19 W najbliższym 

czasie zostanie również ogłoszony nabór z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych (planowany termin trwania naboru: 30.04.2019 do dnia 27.06.2019) i 12.1.2 

Infrastruktura wychowania przedszkolnego (planowany termin trwania naboru: 30.04.2019 do dnia 

06.06.2019).  

 

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk poruszył kwestię wypłacania wynagrodzeń nauczycielom za 

czas planowanego strajku tego środowiska. Temat ten wywołał dyskusję na temat niedofinansowania 

oświaty i konieczności zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla JST. Zgromadzeni 

byli w pełni zgodni co do stwierdzenia, że pieniędzy na oświatę samorządy nie mają wystarczająco.  
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W budżetach brakuje pieniędzy m.in z tytułu niedoszacowania wzrostu wynagrodzeń czy też 

planowanych podwyżek płac. Przedstawiciele samorządów są w pełni zgodni, iż ich budżety są 

zagrożone oraz istnieje konieczność zmiany zasad wypłacania wynagrodzeń dla nauczyciel. 

 

Ad. 7) 

Nie wyznaczono terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Związku. Termin zostanie uzgodniony 

telefonicznie.  

 

Ad. 8) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Zastępca Przewodniczącego 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 

 

 

Czerwionka - Leszczyny, 19 marca 2019 r.  


