Protokół Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 28 sierpnia 2019 roku

Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 28 sierpnia 2019 roku. Obrady
odbyły się w siedzibie Związku przy ul. Rudzkiej 13 C w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę
10:00. Lista osób obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
4. Powołanie Sekretarza
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych za 2018 rok”;
b) nr 21/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19
marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa
kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania
4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym
przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz
zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu;
c) nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2018 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: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych
na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
d) nr 23/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019;
e) nr 24/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków zmian w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów w Subregionie Zachodnim
Województwa Śląskiego.
7. Przyjęcie listów intencyjnych w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego
w realizacji zintegrowanych, partnerskich projektów w ramach unijnej perspektywy finansowej
w latach 2021-2027
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8. Sprawy bieżące
9. Zakończenie obrad
Ad. 1)
Przewodniczący Związku Pan Mieczysław Kieca powitał Zebranych członków Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Zgromadzenia
Ogólnego Związku.

Ad. 2)
Następnie Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Zgromadzenia. Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zaproponował kandydaturę Pana
Mieczysława Kiecy, który zaakceptował tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono i przystąpiono
do głosowania, w wyniku którego Pan Mieczysław Kieca został jednogłośnie wybrany na
Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego (47 głosów „za”).

Ad. 3)
Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono
o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 28 z 28 Członków Rzeczywistych
Związku reprezentujących 47 z 47 głosów co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może
podejmować prawomocne uchwały).

Ad. 4)
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego.
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Dyrektora Biura Związku Pana Adama
Wawocznego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta
jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. 5)
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił znowelizowany porządek obrad, który decyzją Zarządu
Związku został poszerzony o podjęcie uchwały nr 25/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej
składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE
w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zgromadzeni
nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, w związku
z czym nowy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (47 głosów „za”).
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Ad. 6)
W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał.

Ad. a)
Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania
rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2018 rok”.
Przewodniczący Zgromadzenia zapytał zebranych czy mają uwagi bądź pytania do przesłanych
wcześniej materiałów. Wobec braku głosów, przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała
nr 20/2019 została przyjęta jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. b)
W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca przedstawił pod
obrady projekt uchwały nr 21/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2019 Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia
19 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa
kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 4.1.
Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia
związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków
niezbędnych do realizacji tego projektu. Wobec braku głosów w sprawie uchwały przystąpiono do
głosowania przyjmując ją jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. c)
Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pod obrady treść projektu uchwały nr 22/2019
w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2018 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: „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego. W związku z głosami z sali dotyczącymi wyjaśnień odnośnie przedmiotowej
uchwały, Dyrektor Biura przedstawił następujące powody: możliwie dodatkowe zamówienia w
projekcie i inne, większa ilości odbiorów instalacji niż założono w projekcie (rezygnacja z jednego
pakietu to nabór na dwie osobne instalacje), płace w projekcie. Przystąpiono do głosowania, w trakcie
którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (47 głosów „za”).
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Ad. d)
Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 23/2019 w sprawie: zmiany
planu finansowego na rok 2019. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie
którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. e)
Następnie odczytano treść projektu uchwały nr 24/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego
skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr 24/2019 została przyjęta jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. f)
Na koniec procedowano projekt uchwały nr 25/2019 o której rozszerzono porządek Zgromadzenia tj,
uchwały w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej - celowej na potrzeby
projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Treść uchwały omówił Dyrektor Biura Związku Pan
Adam Wawoczny. Nie zgłoszono uwag ani pytań i przystąpiono do głosowania, w trakcie którego
przyjęto uchwałę jednogłośnie (47 głosów „za”).

Ad. 7) Dyrektor Biura poprosił zebranych o pozostanie na miejscu po zakończeniu obrad w celu
przyjęcia listów intencyjnych w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji
zintegrowanych, partnerskich projektów w ramach unijnej perspektywy finansowej w latach 20212027.

Ad. 8)
W sprawach bieżących przedstawiona została informacja o VI aktualizacji Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych" (VIAKPOŚK). Wody Polskie przygotowały „Mapę drogową dla
aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych" (VIAKPOŚK) oraz nową wersję wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji
aglomeracji ściekowych. Dokumenty te zawierają szczegółowy harmonogram prac oraz założenia
i warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby aglomeracja została prawidłowo wyznaczona,
a zaplanowane przez nią inwestycje zostały ujęte w szóstej aktualizacji programu. Wszystkie JST
powinny już otrzymać ankiety do wypełnienia. Zgodnie z harmonogramem, do października jest czas
na odesłanie ankiety przez samorządy do właściwych RZGW.
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Dyrektor Biura przedstawił informacje, że Komisja Europejska w nowej perspektywie finansowej
planuje skupić środki nie na gospodarce ściekowej, ale na gospodarce wodnej, małej retencji,
zabezpieczeniu wody pitnej. Jako że część tych projektów, m.in. w zakresie modernizacji sieci
wodociągowej, musi wynikać z KPOŚK proszę o zwrócenie szczególnej uwagi przy aktualizacji
dokumentów pod kątem projektów w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. KE nie chce również
dofinansowywać budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM, jednak trwają
prace, aby jeszcze w latach 2021-2027 ostatni raz uruchomić środki na ten cel w ramach programu
regionalnego. Dyrektor Dodał, że Komisja Europejska kładzie nacisk na projekty m.in. dot.
innowacyjności, adaptacji do zmian klimatu, OZE, wspominanej gospodarki wodnej i zabezpieczenia
wody pitnej, infrastruktury społecznej i wsparcia dla seniorów. W zakresie gospodarki odpadami nie
będzie zgody na instalację termicznego przetwarzania odpadów (spalarnia), zaś w zakresie
efektywności energetycznej – wykorzystywania węgla. Wstępnie szacuje się, że w ramach nowej
perspektywy na ścieżkę strategiczną Subregionu Zachodniego przeznaczy się ok. 62 mln euro (obecnie
jest ok. 105 mln euro).

Dodatkowo, Dyrektor Biura przedstawił informacje o działaniach Biura Związku w zakresie promocji
turystycznej regionu, m.in. współpracy z Wydziałem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Śląskiego, Konsulatem RP w Ostrawie oraz działalności grupy roboczej ds. turystyki.

Ad. 9)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca zamknął
obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:
(-) Adam Wawoczny

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Mieczysław Kieca

Rybnik, 28 sierpnia 2019 r.
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