
UCHWAŁA NR 32/2019 

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

z dnia 27 marca 2019 r. 
 

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych 

Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego 

 

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

 

 

Zarząd Związku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się stanowisko w sprawie konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych Programu 

„Czyste Powietrze” na terenie powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  

 

§ 2 

Treść stanowiska, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przekazuje się do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 
 

 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/2019 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 27 marca 2019 r. 

 

 
Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności 
utworzenia punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego 
 
 
 

Realizując rekomendację Grupy roboczej ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, zwracamy się z ponownym 

wnioskiem o utworzenie na terenie powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

punktów konsultacyjnych, w których możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie 

w ramach obsługiwanego przez WFOŚiGW programu „Czyste Powietrze”. 

Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk podczas prezentacji Programu zapewniał, że 

w każdym powiecie zostanie utworzony punkt konsultacyjny Programu, aby ułatwić wszystkim 

mieszkańcom możliwość skonsultowania wniosku.  

W związku z dużym zainteresowaniem programem ważne jest, aby mieszkańcy mieli 

możliwość konsultacji oraz złożenia wniosku w pobliżu miejsca zamieszkania, zwłaszcza gdy chodzi 

o osoby starsze i mające trudności z poruszaniem się. Niestety aktualnie duża odległość do punktu 

konsultacyjnego mieszczącego się jedynie w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, w znacznym stopniu 

utrudnia mieszkańcom, a często nawet zniechęca ich, do podejmowania dalszych kroków 

w kierunku złożenia wniosku o dofinansowanie ww. programie.  

Uważamy, że niedopuszczalne jest scedowanie zadań związanych z obsługą klientów 

Programu na pracowników samorządowych. Konsultowanie wniosków przez pracowników wymaga 

dodatkowego zaangażowania personelu, wystarczająco już obciążonego pracą lub koniecznością 

(choćby czasowego) zatrudnienia dodatkowych pracowników. Tylko specjaliści z WFOŚiGW 

w Katowicach są w stanie sprawnie i profesjonalnie brać udział we wdrażaniu Programu „Czyste 

Powietrze”.    

Ponadto w alternatywie do zatrudnienia dodatkowych pracowników, proponujemy 

ogłoszenie konkursów na prowadzenie punktów konsultacyjnych w każdym powiecie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego dla organizacji pozarządowych (w tym dla stowarzyszeń 

zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie konkursów na realizację zadań publicznych wraz 



z zapewnieniem ich finasowania powinno być zapewnione po stronie Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Należy pamiętać o tym, że Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów 

o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie, dlatego musimy 

dołożyć wszelkich starań, aby jak największa ilość mieszkańców skorzystała z możliwości otrzymania 

dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Mając na uwadze liczne głosy mieszkańców 

widzimy dużą potrzebę utworzenia takowych punktów konsultacyjnych na terenie naszego 

subregionu i to w każdym powiecie. W oczywisty sposób ułatwi to dostęp i zachęci mieszkańców do 

poczynienia kolejnych kroków w kierunku poprawy jakości powietrza w naszym subregionie oraz 

całym regionie. 

 
 
 
 

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

 

(-) Mieczysław Kieca 


