
UCHWAŁA NR 20/2019 

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

z dnia 8 marca 2019 r.  
 

w sprawie:    przyjęcia stanowiska w sprawie składu Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim 
dla „Programu dla Śląska” 

 

 

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 składu Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim dla 

„Programu dla Śląska”. 

 

§ 2 

Treść stanowiska przekazuje się do Wojewody Śląskiego.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Biura Związku.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  
 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku  
nr 20/2019  z dnia 8 marca 2019 r. 

 
 

 
Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedziba w Rybniku w sprawie: składu Komitetu Sterującego przy Wojewodzie 

Śląskim dla „Programu dla Śląska” 

 

Program dla Śląska to jeden z projektów strategicznych polityki regionalnej rządu, którego 

celem jest zrównoważony rozwój województwa śląskiego. Poprzez interwencje wykorzystujące zasoby 

i potencjały poszczególnych subregionów województwa Program ma zapewnić trwały wzrost jak  

i rozwój całego regionu.  

Jednym z sześciu wyzwań rozwojowych województwa śląskiego na które wskazuje Program 

jest Cel 6. Poprawa warunków rozwojowych miast woj. śląskiego. Wyzwanie te ma być realizowane 

poprzez pięć ukierunkowanych na obszary miejskie działań, pierwszym z nich jest działanie polegające 

na budowaniu silnej pozycji Metropolii Górnośląskiej oraz aktywizacja potencjału i wzmocnienie 

średnich miast.  

Dokument  opisuje jednocześnie sposób zarządzania i koordynacji Programu. Wskazano, iż na 

poziomie regionalnym podmiotem koordynującym będzie Komitet Sterujący przy Wojewodzie 

Śląskim, w jego skład mają wejść „przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków, w tym Związku Metropolitalnego oraz subregionów województwa śląskiego”.  

Niepokojącym dla Zarządu Związku jest fakt, iż Przewodniczący Komitetu nie zaprosił do prac 

w Komitecie tych przedstawicieli pozbawiających ich tym samym wpływu na kształt i realizację 

Programu.  

W imieniu samorządów subregionu zachodniego województwa śląskiego Zarząd Związku 

postuluje o uzupełnienie składu Komitetu Sterującego Programu dla Śląska o przedstawicieli 

wszystkich subregionów zgodnie z treścią Programu.  

 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 


