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Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 30 maja 2019 r. 

  

Na posiedzeniu obecni byli: 

1. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku, 

2. Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

3. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, 

4. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

5. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza, 

6. Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, 

7. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 

8. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego, 

9. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego. 

 

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 51/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru 

nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18; 

b) nr 52/2019 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury i komunikacji 

ekologicznej; 

c) nr 53/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na 

terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 

d) nr 54/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie 

mobilności miejskiej” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020; 

e) nr 55/2019 w sprawie: poparcia starań Powiatu Raciborskiego w zakresie zwiększenia 

poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” w ramach 

poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO 

WSL 2014-2020; 

f) nr 56/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 

w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – 

RIT RPO WSL 2014-2020; 
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g) nr 57/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do 

pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-

298/19; 

h) nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do 

pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-24-

288/18; 

i) nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do 

pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-

303/19; 

j) nr 60/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 

2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku; 

k) nr 61/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; 

l) nr 62/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy dotyczącego Polskiej Strefy 

Inwestycji; 

m) nr 63/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego 

konieczności usunięcia niekorzystnych zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu 

nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162). 
  

4. Sprawy bieżące. 

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

6. 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 9 z 11 Członków Zarządu bądź ich reprezentantów. 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad, który został 

poszerzony o następujące projekt uchwały nr 63/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Powiatu 

Wodzisławskiego dotyczącego konieczności usunięcia niekorzystnych zapisów ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162). 

 

Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec 

czego przystąpiono do głosowania (9 głosów „za”).  
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Ad. 3)  

a) 

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

złożonych w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18. W pierwszej kolejności wszyscy 

Członkowie Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali deklarację poufności, która zobowiązuje do 

zachowania poufności zatwierdzanej listy projektów do chwili jej ogłoszenia na właściwym 

portalu/stronie internetowej. W dalszym toku obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom 

Zarządu listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych - RIT. 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 52/2019 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. 

rozwoju infrastruktury i komunikacji ekologicznej. Grupa będzie podejmować działania zmierzające do 

integracji systemu transportu rowerowego, a także osiągnięcia celów ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych oraz unijnych celów polityki zrównoważonej mobilności. Dyrektor Biura 

Związku przedstawił Zgromadzonym proponowany skład Grupy. Głos zabrał Pan Piotr Masłowski 

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, który zawnioskował o dołączenie do Grupy przedstawicieli 

Miasta Rybnika w osobie Pana Bartosza Mazura oraz Łukasza Karbowińskiego. Wobec braku dalszych 

uwag przystąpiono do głosowania, w trakcie którego zaktualizowana uchwała nr 52/2019 została 

przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”). 

 

c) 

W dalszej części przedstawiono projekt uchwały nr 53/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy 

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

Do Grupy roboczej powołano Panią Katarzynę Mura jako stałego zastępcę przedstawiciela Miasta 

Radlin. Nie wniesiono uwag do treści uchwały, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 

53/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”). 

 

d) 

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 54/2019 w sprawie: poparcia starań 

Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Mobilni 

Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej” w ramach poddziałania 4.5.2. 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020. Na wniosek 

Dyrektora Biura Związku wprowadzono autopoprawkę w §1, ust. 1, w zakresie kwoty zwiększenia  
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dofinansowania środkami UE (z 1 366 197,00 zł na 1 477 197,00 zł). Wobec braku uwag przystąpiono 

do głosowania, w trakcie którego zaktualizowana uchwała nr 54/2019 została przyjęta jednogłośnie 

(9 głosów „za”). 

 

e) 

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 55/2019 w sprawie: poparcia starań Powiatu 

Raciborskiego w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Wymiana części 

taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” 

w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO 

WSL 2014-2020. Na wniosek powiatu popiera się starania JST będącej Członkiem Związku RIT 

w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania środkami UE do kwoty 573 750,00 zł. Wobec braku 

pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 55/2019 została przyjęta jednogłośnie 

(9 głosów „za”). 

 

f) 

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 56/2019 w sprawie: poparcia starań Miasta 

Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej 

mobilności miejskiej w Rybniku” w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020. Na wniosek miasta popiera się starania JST będącej 

Członkiem Związku RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania środkami UE do kwoty 627 

053,00 zł. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do 

głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”). 

 

g) 

Później omówiono projekt uchwały nr 57/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO 

WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-

298/19. Dyrektor Biura Związku/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego przedstawił Zgromadzonym 

proponowany skład KOP wraz z listą wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. Wobec 

braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 57/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów 

„za”). 

 

h) 

Kolejno zaprezentowano projekt uchwały nr 58/2019 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Biura 

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

RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru RPSL.05.02.02-IZ.01-
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24-288/18. Dyrektor Biura Związku/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego przedstawił 

Zgromadzonym proponowany skład KOP wraz z listą wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru z zakresu kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wobec braku 

uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 58/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”). 

 

i) 

W następnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 59/2019 w sprawie: wyznaczenia 

przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu  Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO WSL) do pełnienia funkcji Członków Komisji Oceny Projektów dla 

naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19. Dyrektor Biura Związku/Koordynator RIT Subregionu 

Zachodniego przedstawił Zgromadzonym proponowany skład KOP wraz z listą 14 wniosków 

o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr 59/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”). 

 

j) 

W dalszej kolejności zaprezentowano projekt uchwały nr 60/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 

47/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Dokonano 

zmiany projektu porządku oraz uchwał Zgromadzenia Ogólnego, które zostano zwołane na dzień 

11.06.2019 r. na godzinę 11.00 w Hotelu JAWOR w Jaworze, poprzez dodanie projektu uchwały nr 

18/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy 

z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 60/2019 została przyjęta 

jednogłośnie (9 głosów „za”). 

 

k) 

Następnie omówiono projekt uchwały nr 61/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Do Grupy 

roboczej powołano Panią Dominikę Turkiewicz – przedstawicielkę Gminy Miejskiej Kuźnia Raciborska. 

Następnie przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”). 
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l) 

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 62/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy 

dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji. Treść stanowiska była przedmiotem obrad Zarządu Związku 

w dniu 17 kwietnia 2019 r. Po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Rydułtowy zdecydowano 

o przyjęciu stanowiska w niezmienionej treści, zaś osobno przyjąć treść stanowiska przygotowaną 

przez Powiat Wodzisławski. Treść uchwały wraz z stanowiskiem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały 

została poddana pod głosowanie, w trakcie którego uchwała nr 62/2019 została przyjęta jednogłośnie 

(9 głosów „za”). 

 

m) 

Na koniec omówiono projekt uchwały nr 63/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Powiatu 

Wodzisławskiego dotyczącego konieczności usunięcia niekorzystnych zapisów ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162). Treść stanowiska przedstawił Dyrektor 

Biura Związku. W temacie wywiązała się dyskusja. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie 

którego uchwała nr 63/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”). Treść stanowiska zostanie 

skierowana do Minister Przedsiębiorczości i Technologii.  

 

Ad. 4) 

W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił stan realizacji RIT RPO WSL 2014-2020: 

 wnioski wybrane do dofinansowania – 66,67%; 

 kontraktacja – 65,65%; 

 zatwierdzone wnioski o płatność – 26,03%; 

 certyfikacja do UE – 26,21% 

 

Kolejno przedstawiono informacje z posiedzeń Grup roboczych. Grupa robocza ds. ograniczenia niskiej 

emisji na terenie Subregionu Zachodniego spotkała się w dniu 15.05.2019 r. w Lubomi. Podczas 

spotkania omówiono kwestie związane z upoważnieniami do przeprowadzania kontroli w budynkach, 

gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Podczas spotkania Członkowie Grupy roboczej 

wypracowali stanowisko dla Zarządu Związku, dotyczące nie podejmowania działań zmierzających do 

zaostrzenia przepisów Uchwały Antysmogowej: 

 

Grupa robocza ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego, rozumie ideę wprowadzenia zaostrzenia Uchwały Antysmogowej i popiera potrzebę 

sukcesywnej likwidacji starych źródeł ciepła. Jednak rekomenduje nie podejmowanie działań 

zmierzających do zmiany i zaostrzenia zapisów Uchwały. Obecna treść Uchwały Antysmogowej 

wypracowana została jako kompromis różnych środowisk (m.in. naukowych, JST oraz NGO). Prace nad 



7 

 

Uchwałą trwały wiele miesięcy i jej założenia zostały dokładnie przemyślane i dostosowane do potrzeb 

i możliwości miast oraz gmin całego województwa. Na terenie Subregionu nie ma rozbudowanej sieci 

ciepłowniczej ani gazowniczej, co w znacznym stopniu utrudnia mieszkańcom skorzystanie 

z alternatywnych źródeł ciepła. Przy kumulacji wymian źródeł ciepła ograniczony jest dostęp do 

urządzeń i wykonawców instalacji. Biorąc pod uwagę czas wprowadzenia uchwały oraz przyjęcia 

Programu Ochrony Powietrza dla woj. śląskiego zakłada się zgodność tych dokumentów w zakresie 

efektu jaki należy osiągnąć. Ponadto należy mieć na względzie czynniki społeczne i ekonomiczne 

samych mieszkańców regionu. Zaostrzenie Uchwały może spowodować duży opór społeczny 

mieszkańców, co doprowadzi do nieosiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. 

 

W temacie przygotowanego stanowiska wywiązała się dyskusja. Zarząd Związku przyjął do wiadomości 

treść rekomendacji. Jednak z uwagi na zróżnicowane podejście do tematu wśród samorządów 

członkowskich, każda JST będzie indywidualnie podejmować decyzję co do przepisów Uchwały 

Antysmogowej. 

 

Kolejno Dyrektor Biura Związku przedstawił Zarządowi informacje nt. otrzymanego dofinansowania dla 

projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020. Na dzień 6 czerwca br. w siedzibie Biura Związku zaplanowano 

spotkanie organizacyjne z włodarzami gmin, skarbnikami oraz pracownikami merytorycznymi Godowa, 

Jastrzębia-Zdroju, Krzyżanowic, Marklowic, Pszowa, Raciborza, Rybnika, Rydułtów, Wodzisławia 

Śląskiego oraz Żor. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z m.in.: organizacją spotkań 

z mieszkańcami, uchwałami dot. zabezpieczenia i przekazania środków na wkład własny do projektu, 

oraz omówienie harmonogramu realizacji projektu. 

 

Ad. 5) 

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 11 czerwca 2019 r. w Jaworzu. 

 

Ad. 6) 

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, 30 maja 2019 r.  


