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Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 27 marca 2019 r. 

  

Na posiedzeniu obecni byli: 

1. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący 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. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza, 

7. Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, 

8. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 

9. Marek Kurpis – Wicestarosta Powiatu Raciborskiego, 

10. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, 

11. 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 28/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok; 

b) nr 29/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału 

w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020; 

c) nr 30/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 

d) nr 31/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na 

terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 

e) nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności utworzenia punktów 

konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. 
 

4. Dyskusja na temat zakresu prac oraz przedstawiciel JST w: 

a) Grupie roboczej ds. promocji turystycznej na terenie Subregionu Zachodniego; 

b) Grupie roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego; 
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c) Grupie roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego; 

d) Grupie roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego; 

e) Grupie roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego. 
 

5. Sprawy bieżące. 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

7. Zakończenie obrad. 

 
 

Ad. 1)  i 2) 

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący 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 11 z 11 Członków Zarządu. 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad, który został 

poszerzony o następujące projekty uchwał: 

a) nr 30/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 

b) nr 31/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 

c) nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności utworzenia punktów 

konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. 

 

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 przedstawiono projekt uchwały 28/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania 

z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku za 2018 rok. Projekt sprawozdania z działalności został przekazany Członkom Zarządu 

Związku w formie elektronicznej. Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny przedstawił zarys 

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

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

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 29/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela Związku 

i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020. Wskazano, jako 

przedstawiciela Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku do udziału w pracach Komitetu 

Monitorującego RPO WSL 2014 – 2020 Pana Mieczysława Kiecę – Przewodniczącego Zarządu Związku. 

Jako jego zastępcę wskazano Pana Adama Wawocznego – Dyrektora Biura Związku. Wobec braku 

pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 29/2019 została przyjęta jednogłośnie 

(11 głosów „za”). 

 

c) 

W dalszej części przedstawiono projekt uchwały nr 30/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy roboczej 

ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Do składu 

Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji powołuje się Panią Dominikę Szmuk - Zwierżdżyńską - 

przedstawicielkę Miasta Radlin, jako Zastępcę Członka Grupy roboczej. Nie wniesiono uwag do treści 

uchwały, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 30/2019 została przyjęta jednogłośnie                   

(11 głosów „za”). 

 

d) 

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 31/2019 w sprawie: zmiany składu Grupy 

roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

Do składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami powołuje się Panią Elżbietę Student – 

Naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

e) 

Na koniec zaprezentowano projekt uchwały nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego 

konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W temacie wywiązała się dyskusja. Członkowie 

Zarządu wnieśli do treści stanowiska jedną uwagę, w zakresie zasugerowania WFOŚiGW w Katowicach 

możliwości ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów 

konsultacyjnych programu „Czyste Powietrze”, z zapewnieniem finansowania po stronie funduszu. 

Ustalono treść zaktualizowanego stanowiska, które zostanie przekazane do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treść uchwały wraz z zmodyfikowanym 
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stanowiskiem została poddana pod głosowanie, w trakcie którego uchwała nr 32/2019 została przyjęta 

jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

Ad. 4) 

Kolejno Przewodniczący Zarządu Pan Mieczysław Kieca przedstawił propozycję zmian w zakresie prac 

poszczególnych Grup roboczych działających w Związku. 

 

a) 

W zakresie Grupy roboczej ds. promocji turystycznej na terenie Subregionu Zachodniego 

zaproponowano odejście od tematyki promocji JST i przejście tylko na promocję turystyczną ze ścisłym 

wsparciem Śląskiej Organizacji Turystycznej. Ponadto pracami Grupy ma kierować Dyrektor Biura jako 

koordynator, nie zaś jako miało to miejsce do tej pory Lider wybrany spośród składu reprezentantów 

JST. Pan Adam Wawoczny zaproponował również rozszerzenie prac Grupy o turystykę biznesową 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  

 

b) 

W ramach Grupy roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego zaproponowano nowy 

zakres zadań Grupy tj. monitorowanie skutków reformy oświatowej z punktu widzenia szkół średnich 

oraz monitorowanie różnic w kosztach utrzymania oświaty w stosunku do otrzymywanej subwencji 

oświatowej. W temacie wywiązała się dyskusja. Zasugerowano również nawiązanie współpracy ze 

Związkiem Miast Polskich i działającą w jego strukturach Komisją Edukacji oraz Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego jako forum, które wypracowuje wspólne stanowiska rządu i samorządu 

terytorialnego wobec problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i polityką 

państwa względem samorządu. Zaplanowano także przegląd przedstawicieli JST, którzy uczestniczą 

w ramach prac Grupy. 

 

c) 

Grupa robocza ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego powinna działań na 

dotychczasowych zasadach. Członkowie Zarządu zaproponowali natomiast tematykę do omówienia na 

najbliższym posiedzeniu Grupy: 

 wpracowanie uwag/rekomendacji do programu rządowego STOP SMOG; 

 rozeznanie tematu stref w gminach bez paliw stałych, w tym wprowadzenie odpowiednich 

zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego (materiały w tym temacie do Biura 

Związku prześle Miasto Racibórz); 

 opracowanie apelu do rządu w sprawie przygotowania kampanii nt. opłacalności ogrzewania 

gospodarstw domowych gazem. 
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d) 

Grupa robocza ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego powinna zająć się 

kompleksową organizacją komunikacji zbiorowej, w tym komunikacją kolejową. Członkowie Zarządu 

ustalili, iż Grupa powinna składać się z osób decyzyjnych w JST, które zajmują się organizacją 

komunikacji. Przewodniczący Zarządu zaproponował również zwrócenie się do Marszałka 

Województwa Śląskiego o wskazanie przedstawiciela Kolei Śląskich do udział w pracach Grupy oraz na 

późniejszym etapie zapewnienie wsparcia merytorycznego w postaci osób wysoce wykwalifikowanych, 

które mogłoby przygotować odpowiednie dokumenty strategiczne. 

 

e) 

W zakresie Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego 

zarekomendowano pozostawienie Grupy jako platformy do wymiany doświadczeń z uwagi na fakt, iż 

wpracowanie jednolitego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminach jest niemożliwe. Jako 

jedno z zadań do zrealizowania przez Grupę wskazano opracowanie stanowiska w zakresie dyrektywy 

unijnej, która zobowiązuje państwa członkowskie do stopniowego zwiększania ponownego 

wykorzystywania i recyklingu odpadów komunalnych oraz możliwości zmiany przepisów krajowych, 

które nakładają na JST segregację odpadów u źródła (dyrektywa UE dopuszcza odbieranie odpadów 

w sposób zmieszany pod warunkiem utrzymania odpowiednich poziomów odzysku). Materiały w tym 

temacie do Biura Związku przekaże Miasto Żory. 

 

Dodatkowo Członkowie Zarządu ustalili powołanie nowej Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury 

i komunikacji ekologicznej. Jej zadaniem będzie integracja systemu transportu rowerowego, w tym 

szeroko pojęte zadania dotyczące ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów. Grupa ma zajmować 

się również elektromobilnością. Skład Grupy i jej regulamin zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Związku. 

 

Ad. 5) 

W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku poinformował Zgromadzonych, iż 2 kwietnia br. 

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku odbędzie się szkolenie z zakresu promocji 

w JST, które będzie prowadzone przez Panią Maję Lipiak z Agencji „Leżę i Pracuję”. Z każdej JST jest 

możliwość oddelegowania jednego pracownika.  

 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Izba Gospodarcza z Wodzisławia Śląskiego w ostatnim 

czasie organizowała wyjazd studyjny do Krakowa do spalarni śmieci. W związku z czym istnieje 

możliwość organizacji spotkania 9 lub 10 kwietnia br., na którym byłaby możliwość przedstawienia 

przyjętych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. 
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Ad. 6) 

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb. 

 

Ad. 7) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca zamknął 

posiedzenie.   

 

 

 

             Protokołowała: 
 

        (-) Aleksandra Grabarczyk 
 
     

 Przewodniczący Zarządu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 

 

 

Rybnik, 27 marca 2019 r.  


