
  

UCHWAŁA NR 20/2019 

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

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie:  przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

RPO WSL za 2018 rok” 

 
Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 
 

 
Zgromadzenie Ogólne Związku 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Przyjmuje się dokument: „Sprawozdanie roczne IP RIT RPO WSL z realizacji RIT za 2018 rok”. 

2. Treść dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

  Sekretarz:   

 
(-) Adam Wawoczny 

 

  
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego  

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

 
 

(-) Mieczysław Kieca 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE IP ZIT/RIT1 RPO WSL Z REALIZACJI ZIT/RIT ZA 2018 r. 

 

 

I. IDENTYFIKACJA  

Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

Nazwa instytucji: 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: Związek Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko: Adam Wawoczny 

Instytucja: Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

Numer telefonu: 32 42 22 446 

Adres e-mail: biuro@subregion.pl 

 

II. INFORMACJE NT. STRATEGII ZIT/RIT (§ 5 ust. 1 pkt. 1,  § 16 lub 19 ust. 1 Porozumienia ZIT/RIT2) 

II.1. Tabela 1. Informacja nt. przyjęcia i aktualizacji Strategii ZIT/RIT  

Lp. Tytuł dokumentu; numer 

wersji 

Data 

zatwierdzenia 

przez 

uprawniony 

organ 

Data pozytywnego 

zaopiniowania przez 

ministra właściwego 

ds. rozwoju 

regionalnego  

Data pozytywnego 

zaopiniowania przez 

IZ RPO WSL3 

1. Strategia Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego 

20.04.2016 r. 09.06.2016 r. 21.06.2016 r. 

 

II. 2. Monitorowanie i ocena Strategii ZIT/RIT  

1. Monitoring Strategii RIT jest prowadzony na bieżąco. Stanowi on naturalną kontynuację prac 

diagnostycznych i programowych związanych z jej przygotowaniem i wdrażaniem. IP RIT RPO WSL 

                                                           
1 Instytucja Pośrednicząca w realizacji Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 
2 Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane/Regionalne 
Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020 zawarte pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą ZIT/RIT z późn. zm. 
3 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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prowadzi bieżący monitoring mierników produktów i postępu finansowego projektów wybranych 

do realizacji w formule RIT. 

2. W zakładce dot. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na stronie internetowej Związku RIT 

zamieszczone zostały do wiadomości dokumenty z zakresu monitorowania i oceny Strategii RIT, 

w tym zatwierdzone informacje kwartalne, sprawozdania roczne i inne. W 2018 roku 

monitorowanie i ocena Strategii RIT prowadzona jest na podstawie przesyłanych kwartalnie przez 

IZ RPO WSL raportów dot. realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych, w tym z ram 

wykonania.  

3. W biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Zarządzeniem Dyrektora Biura 

Związku, prowadzona była metodologia procesu monitorowania i sprawozdawczości w Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 

potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na 

lata 2014-2020 (Zarządzenie Dyrektora Biura Związku nr 3/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., 

zmienione Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku nr 18/2016 z 30 grudnia 2016 r.) W związku 

z przygotowywanymi przez IZ RPO WSL raportami dot. realizacji wskaźników rzeczowych 

i finansowych monitorowanie i ocena realizacji Strategii ZIT/RIT na podstawie dotychczasowych 

Zarządzeń stałą się niecelowa. W związku z powyższym Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora Biura 

z dnia 21 marca 2018 roku uchylone zostały przedmiotowe zarządzenie.   

 

II. 3. Promocja i upowszechnienie Strategii ZIT/RIT  

1. Promocja Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego odbywała się za 

pośrednictwem publikacji wydawanych przez IZ RPO WSL. Dokument jest również zamieszczony 

na stronie internetowej IZ RPO WSL (www.rpo.slaskie.pl) i IP RIT RPO WSL. 

2. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji „Rocznego planu działań informacyjnych 

i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 w 2018 roku” w celu upowszechniania zapisów Strategii RIT odbył się szereg spotkań 

informacyjnych, w trakcie których omawiano oraz analizowano Strategię, pod kątem skorzystania 

z jej zapisów oraz realizacji jej wizji oraz celów w związku z zamiarem aplikowania o środki 

w ramach poszczególnych naborów RIT: 

 

14.06.2018 

 

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.07.01.02-IP.02-

24-056/18. Działanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez  pracy na obszarach 

rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego 

 

22.10.2018 

 

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr 09.01.02-IZ.01-24-

281/18, poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych 

 

17.12.2018 

 

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.04.02-IP.02-

24-062/18. Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego 
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Ponadto zapisy Strategii RIT promowano na bieżąco podczas wszystkich spotkań (w tym podczas 

posiedzeń Zarządu, Zgromadzeń Ogólnych Związku RIT). Na bieżąco w okresie sprawozdawczym 

prowadzono konsultacje z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi udziałem w naborach w ramach 

RIT Subregionu Zachodniego w celu ułatwienia odbioru Strategii RIT Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. 

 

II. 4. Włączenie partnerów w realizację Strategii ZIT/RIT 

 

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

posiada formę prawną stowarzyszenia. Jego członkami są gminy i powiaty tworzące wszystkie z 

28 samorządów lokalnych w południowo – zachodniej części województwa śląskiego. Forma 

prawna, w której funkcjonuje Związek determinuje samo w sobie partnerskie podejście do 

realizacji Strategii RIT. Objawia się to np. w zaangażowaniu partnerów samorządowych w proces 

konsultacji aktualizacji Strategii. Prócz tego, że członkowie sami zgłaszają swoje uwagi do 

projektu aktualizacji, to również stosowną informacje o konsultacji treści dokumentu 

zamieszczają na stronach swoich serwisów samorządowych, dając tym samym możliwość 

dotarcia informacji do szerszego grona odbiorców.   

2. Związek w okresie sprawozdawczym organizował otwarte spotkania informacyjne dla 

poszczególnych konkursów a także szkolenia dotyczące elektronizacji zamówień publicznych oraz 

ewidencji księgowej, do udziału w których zapraszano wszystkich zainteresowanych. Nabór na 

szkolenia był ogólnodostępny (strona RPO WSL, strona Związku, mailing). Według list obecności 

uczestniczyli w nich przedstawiciele JST, przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe. 

3. W okresie sprawozdawczym odbywały się  posiedzenia Rady Konsultacyjnej RIT, w trakcie których 

prezentowano informacje o aktualnym wdrażaniu instrumentu RIT oraz konsultowano kryteria 

przed obradami Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020. Szeroki skład rady gwarantuje 

włączenie partnerów w proces realizacji oraz monitorowania Strategii RIT. W skład Rady wchodzi 

12 przedstawicieli społecznych. Prawo do rekomendowania członków Rady Konsultacyjnej 

przysługuje wszystkim członkom Związku. 

Kontynuowano w okresie sprawozdawczym działania obejmujące upowszechnianie działań Związku 

jako IP RIT RPO WSL oraz założeń RIT w wymiarze subregionalnym, co ma skutkować zachęceniem 

społeczności do wkładu projektowego w ogłaszane konkursy oraz udział w konsultowaniu 

dokumentów przygotowywanych przez poszczególne samorządy oraz Związek przy wdrażaniu 

instrumentu RIT. Organizacja spotkań informacyjnych poprzedzających konkursy, kontakt 

z organizacjami pozarządowymi o charakterze parasolowym, podmiotami uprawnionymi do 

składania wniosków, stały kontakt mailowy i telefoniczny z każdym zainteresowanym podmiotem 

zmierzało do zawiązywania partnerstw, upowszechnienia wiedzy związanej z problemami 

strategicznymi Subregionu Zachodniego oraz RPO WSL 2014-2020.  

W roku 2018 wydano w ilości 600 szt. broszurę dotyczącą realizacji projektów w ramach 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. Broszurę kolportowano m.in. 

podczas spotkań informacyjnych.  
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III. INFORMACJE NT. POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO I WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW ZIT/RIT (§ 5 

ust. 1 pkt 18 lub 19, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i ust. 6 Porozumienia ZIT/RIT) 

III. 1. Tabela 2. Podstawowe informacje nt. Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

Liczba członków 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

28 JST 

Organy funkcjonujące w ramach 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

1. Zgromadzenie Ogólne Związku (25.02.2002 r.) 

2. Zarząd Związku (25.02.2002 r.) 

3. Komisja Rewizyjna (25.02.2002 r.) 

Grupy robocze, zespoły zadaniowe, 

koordynatorzy powołani w ramach 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT (stałe 

i okresowe)  

1. Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (31.08.2012 r.) 

2. Rada Konsultacyjna ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Zachodniego (21.09.2018 r.) 

Liczba osób zatrudnionych  

w Biurze/Wydziale IP ZIT/RIT 

realizującym funkcję IP ZIT/RIT 

bezpośrednio zaangażowanych 

w realizację zadań ZIT/RIT  

W realizację zadań IP RIT RPO WSL w okresie sprawozdawczym 

było zaangażowane łącznie 4 osoby, w tym 3 osoby na pełny etat 

i 1 osoba na ½ etatu. 

 

III.2.Tabela 3. Informacje nt. prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT 

Lp. 

Nazwa: 

organu/zespołu/ 

grupy roboczej itp. 

Data 

posiedzenia 

Główne ustalenia, przyjęte uchwały  

(nr i temat) 

1. Zgromadzenie Ogólne 

Związku 

09.04.2018 Uchwała nr 3/2018  w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania 

rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok” 

12.06.2018 Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania 

z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku za 2017 rok 

14.11.2018 Uchwała nr 10/2018 w sprawie: uchwalenia ramowego 

planu działalności Związku na rok 2019 

14.11.2018 Uchwała nr 11/2018 w sprawie: przyjęcia planu 

finansowego Związku na rok 2019 

2.  Zarząd Związku  22.01.2018  Uchwała nr 1/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji 

dla projektu pt. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności na obszarze 

rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, planowanego do 

złożenia w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-

210/17, dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT 

Subregionu Zachodniego 
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22.01.2018 Uchwała nr 2/2018 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.11.04.02-IP.02-24-050/17 

22.01.2018 Uchwała nr 3/2018 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.01-24-212/17 

02.02.2018 Uchwała nr 4/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu 

nr 70/2017 z 25 października 2017 r., dotyczącej 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w 

ramach naboru nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 

02.02.2018 Uchwała nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17 

02.02.2018 Uchwała nr 7/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty 

środków europejskich przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.02-

IZ.01-24-168/17 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy 

ocenionych projektów 

02.02.2018 Uchwała nr 8/2018 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.09.01.02-IZ.01-24-210/17 

02.02.2018 Uchwała nr 9/2018 w sprawie: udzielenia rekomendacji 

dla projektu pt. „Rewitalizacja wraz z dostosowaniem 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-

Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle 

chorych i starszych” Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, 

planowanego do złożenia w ramach naboru nr 

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT 

Subregionu Zachodniego 

02.02.2018 Uchwała nr 11/2018 w sprawie: przyśpieszenia oceny 

wniosków o dofinasowanie złożonych w naborze nr 

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach poddziałania 

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 

RIT RPO WSL 2014-2020 
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15.02.2018 Uchwała nr 12/2018 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.01-24-192/17 

15.02.2018 Uchwała nr 13/2018 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.01-24-194/17 

26.02.2018 Uchwała nr 14/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 

26.02.2018 Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 

26.02.2018 Uchwała nr 16/2018 w sprawie: nieudzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Przebudowa 

zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty 

Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób 

niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych 

problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”, 

planowanego do złożenia w ramach naboru nr 

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17, dla poddziałania 10.3.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT 

Subregionu Zachodniego 

23.03.2018 Uchwała nr 20/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 

23.03.2018 Uchwała nr 21/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 

09.04.2018 Uchwała nr 26/2018 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.10.03.02-IZ.01-24-227/17 

20.04.2018 Uchwała nr 30/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 

20.04.2018 Uchwała nr 31/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty 

środków europejskich przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.02-
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IZ.01-24-095/16 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy 

ocenionych projektów 

20.04.2018 Uchwała nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 

20.04.2018 Uchwała nr 34/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 

20.04.2018 Uchwała nr 36/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty 

środków europejskich przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.02-

IZ.01-24-164/167 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej 

listy ocenionych projektów 

15.05.2018 Uchwała nr 41/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 

15.05.2018 Uchwała nr 42/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 

24.05.2018 Uchwała nr 45/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17 

24.05.2018 Uchwała nr 47/2018 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.03.01.02-IZ.01-24-223/17 

12.06.2018 Uchwała nr 49/2018 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.11.01.02-IZ.01-24-236/18 

12.06.2018 Uchwała nr 52/2018 w sprawie: nieudzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań 

chronionych treningowych w SM „Południe” w Rybniku” 

planowanego do złożenia w ramach naboru nr 

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla poddziałania 10.2.2. 

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT 

Subregionu Zachodniego 

17.07.2018 Uchwała nr 53/2018 w sprawie: wyznaczenia 

przedstawicieli Biura Związku Gmin i Powiatów 

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

Członków Komisji Oceny Projektów dla naboru 

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 (protest w. 0473) 

17.07.2018 Uchwała nr 54/2018 w sprawie: zatwierdzenia projektu 

aneksu nr 2 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 

marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu 

realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje 

Terytorialne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–

2020 

30.07.2018 Uchwała nr 55/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 

26/2018 z dnia 09.04.2018 r. dotyczącej 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.10.03.02-IZ.01-24-227/17 

16.08.2018 Uchwała nr 57/2018 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.07.01.02-IP.02-24-056/18 

23.08.2018 Uchwała nr 58/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17 

23.08.2018 Uchwała nr 59/2018 w sprawie: poparcia starań Gminy 

Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu nr RPSL.11.02.02-24-

0815/17 pn. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie 

dopasowania systemu kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim 

województwa śląskiego” 

21.09.2018 Uchwała nr 60/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18 

21.09.2018 Uchwała nr 61/2018 w sprawie: powołania Rady 

Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego 

21.09.2018 Uchwała nr 63/2018 w sprawie: zmiany uchwały 

Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w 

Rybniku nr 31/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w 

sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich 

przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 

naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 oraz 

zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych 

projektów 
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21.09.2018 Uchwała nr 66/2018 w sprawie: zwiększenia kwoty 

środków europejskich przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.11.01.02-

IZ.01-24-236/18 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy 

ocenionych projektów 

21.09.2018 Uchwała nr 67/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta 

Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i 

rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu 

Śląskim” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych – RIT RPO WSL 2014-2020 

21.09.2018 Uchwała nr 68/2018 w sprawie: poparcia starań Miasta 

Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Pociąg do dwóch 

kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w 

Wodzisławiu Śląskim” w ramach poddziałania 4.5.2 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020 

12.10.2018 Uchwała nr 69/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 

12.10.2018 Uchwała nr 70/2018 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.10.02.02-IZ.01-24-244/18 

12.10.2018 Uchwała nr 71/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18 

14.11.2018 Uchwała nr 75/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 

14.11.2018 Uchwała nr 76/2018 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na 

aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Nędza” 

planowanego do złożenia w ramach naboru nr 

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. 

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego 

14.11.2018 Uchwała nr 77/2018 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Żłobek szansą na 

aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia 

Raciborska” planowanego do złożenia w ramach naboru 

nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 

8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego 
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06.12.2018 Uchwała nr 80/2018 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „W trosce o najmłodszych 

żorzan – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” 

planowanego do złożenia w ramach naboru nr 

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla poddziałania 8.1.2. 

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego 

19.12.2018 Uchwała nr 81/2018 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.09.01.02-IZ.01-24-281/18 

19.12.2018 Uchwała nr 82/2018 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Nowe szanse rozwoju w 

JSW SiG” planowanego do złożenia w ramach naboru nr 

RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. 

Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego 

19.12.2018 Uchwała nr 84/2018 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.01-24-095/16 (ocena po postępowaniu 

sadowym w. 04H8) 

19.12.2018 Uchwała nr 85/2018 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Bezpłatne Centrum 

Językowe i Komputerowe dla mieszkańców Jastrzębia-

Zdroju” planowanego do złożenia w ramach naboru nr 

RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla poddziałania 11.4.2. 

Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego 

28.12.2018 Uchwała nr 88/2018 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Akademia kompetencji 

kluczowych – Subregion zachodni” planowanego do 

złożenia w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-

062/18, dla poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne 

– RIT Subregionu Zachodniego 

28.12.2018 Uchwała nr 89/2018 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Projekt Efektywnego 

Rozwoju Subregionu” planowanego do złożenia w 

ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18, dla 

poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT 

Subregionu Zachodniego 

3.  Rada konsultacyjna 

ds. RIT Subregionu 

Zachodniego 

 25.01.2018  Na posiedzeniu Rady w trybie korespondencyjnym 

poddano pod analizę treści uchwał na posiedzenie 

Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 w tym 

projekty zmian w kryteriach wyborów projektów. 
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11.05.2018 Na posiedzeniu Rady w trybie korespondencyjnym 

poddano pod analizę treści uchwał na posiedzenie 

Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 w tym 

projekty zmian w kryteriach wyborów projektów. 

Podsumowanie prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT: 

1. W okresie sprawozdawczym nie napotkano problemów związanych z realizacją zadań RIT 

w Subregionie Zachodnim w zakresie organów i grup uczestniczących w pracach Związku. 

2. Poziom zaangażowania i wykonanych prac w okresie sprawozdawczym pozostał na bardzo 

wysokim poziomie. 

3. Mocną stroną współpracy w ramach RIT są prowadzone prace w ramach stowarzyszenia już od 

2002 r., co przekłada się na bogate doświadczenie, zaufanie wśród członków Związku RIT, 

wyprowadzanie odpowiedniej pozycji w regionie, co zaowocowało sprawną i prawidłową 

realizację instrumentu RIT. 

4. IP RIT RPO WSL nie identyfikuje słabych stron współpracy w ramach RIT.  

 

III. 3. Podsumowanie prac Biura/Wydziału IP ZIT/RIT realizującego zadania związane z pełnieniem 

funkcji IP ZIT/RIT 
 

1. W okresie sprawozdawczym, Biuro Związku podejmowało i realizowało działania wynikające 

z Porozumienia w sprawie realizacji RIT oraz aneksu nr  1 i 2 do tegoż porozumienia.  

2. Zespół RIT realizował swoje obowiązki wg zakresów stanowiących załączniki do zawartych 

umów o pracę. Zespół RIT korzystał w okresie sprawozdawczym z pomieszczeń Biura Związku 

oraz wyposażenia tegoż Biura. 

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektor Biura Związku wydawał kolejne Zarządzenia porządkowe 

oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających 

z porozumienia. Zestawienie Zarządzeń Dyrektora Biura Związku dotyczących bezpośrednio lub 

pośrednio realizacji RIT, obrazuje poniższa lista: 

a. 1/2018 z dnia 02.02.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 3/2017 

z 17 maja 2017 r. wprowadzającym „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” 

b. 2/2018 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Biura 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadzającym „Metodologię procesu 

monitorowania i sprawozdawczości w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej 

dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020” (z późn. zm) 

c. 3/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zaktualizowanych Instrukcji 

Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

4. W okresie sprawozdawczym pracownicy IP RIT RPO WSL uczestniczyli w następujących 

szkoleniach:  

1. 
Adam Wawoczny, Aleksandra Grabarczyk, 

Paweł Tułodziecki, Tomasz Doleżych 

Szkolenie z realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami dla członków Komisji Oceny 

Projektów RPO WSL 

2. 
Martyna Piechoczek, Aleksandra 

Grabarczyk 

Standardy dostępności dla polityki spójności  

2014-2020 

3. Aleksandra Grabarczyk 

Szkolenie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Katowicach dot. przygotowania 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

4. Adam Wawoczny, Paweł Tułodziecki Warsztaty w ramach IX Kongresu Mobilności Aktywnej 

5. Martyna Piechoczek 

Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia finansowe oraz 

zasada trwałości w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w projektach współfinansowanych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 
 

 

IV. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

IV. 1. Informacja nt. ochrony danych osobowych 

1. W okresie sprawozdawczym Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizował zobowiązania jako Przetwarzający dane osobowe nań 

nałożone w Porozumieniu w związku z ochroną danych osobowych. 

2. Uchwałą Zarządu nr 46/2018 z dnia 24 maja 2018 r. dokonano zmiany Polityki bezpieczeństwa 

ochrony danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

- w miejsce Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, 

którym jest Dyrektor Biura Związku. 

- wprowadzono m.in. klauzule informacyjne, Rejestr Czynności Przetwarzania Danych 

Osobowych, wzory upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych osobowych  
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V. INFORMACJE O BIEŻĄCYM MONITOROWANIU REALIZACJI CELÓW ZIT/RIT (§ 8. ust. 1-3 

Porozumienia ZIT/RIT WSL) 

V.1. Tabela 4. Nabory ZIT/RIT 

Lp. Numer naboru Data 

rozpoczęcia 

naboru 

Data 

zakończenia 

naboru (lub 

planowana data 

zakończenia 

naboru) 

Kwota środków 

UE przeznaczona 

na 

dofinansowanie 

projektów 

w ogłoszeniu 

o konkursie  

(w PLN) 

 

Kwota środków 

UE na 

dofinansowanie 

projektów 

wybranych do 

dofinansowania w 

konkursie w dniu 

jego 

rozstrzygnięcia  

(w PLN) 

Liczba 

projektów 

wybranych 

do 

dofinansowa

nia  

 

1. 
RPSL.09.02.02-

IZ.01-24-212/17 
27.11.2017 10.01.2018 7 611 033,00 2 530 176,48 4 

2. 
RPSL.09.01.02-

IZ.01-24-210/17 
30.11.2017 25.01.2018 10 797 748,80 4 953 851,98 5 

3. 
RPSL.03.01.02-

IZ.01-24-223/17 
22.12.2017 22.03.2018 11 858 550,00 3 027 921,59 2 

4. 
RPSL.10.03.02-

IZ.01-24-227/17 
29.12.2017 28.02.2018 23 337 600,00 16 261 005,43 4 

5. 
RPSL.11.01.02-

IZ.01-24-236/18 
30.03.2018 09.05.2018 1 302 134,88 1 596 326,35 5 

6. 
RPSL.10.02.02-

IZ.01-24-244/18 
30.04.2018 28.06.2018 8 750 700,00 2 678 072,72 3 

7. 
RPSL.11.02.02-

IZ.01-24-248/18 
30.04.2018 14.06.2018 1 180 633,57 

Nabór pozostawiony bez 

rozstrzygnięcia 

8. 
RPSL.07.01.02-

IP.02-24-056/18 
30.05.2018 30.07.2018 1 072 823,38 354 825,06 2 

9. 
RPSL.05.01.02-

IZ.01-24-274/18 
30.08.2018 05.11.2018 6 544 650,00 2 323 390,40 1 

10. 
RPSL.04.01.02-

IZ.01-24-269/18 
31.08.2018 04.12.2018 3 839 528,00 Projekty w trakcie oceny 

11. 
RPSL.09.01.02-

IZ.01-24-281/18 
28.09.2018 21.11.2018 5 560 490,00 1 694 117,11 4 

12. 
RPSL.08.01.02-

IZ.01-24-284/18 
29.10.2018 10.12.2018 959 055,93 879 359,53 1 

13. 
RPSL.11.04.02-

IP.02-24-062/18 
30.11.2018 02.01.2019 1 924 229,37 

Nabór pozostawiony bez 

rozstrzygnięcia 

14. 
RPSL.05.02.02-

IZ.01-24-287/18 
30.11.2018 02.01.2019 6 200 000,00 

Nabór pozostawiony bez 

rozstrzygnięcia 

15. 
RPSL.05.02.02-

IZ.01-24-288/18 
30.11.2018 30.04.2019 8 200 000,00 Projekty w trakcie oceny 
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V.2. Tabela 5. Stan realizacji ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco) 

Alokacja 

ZIT/RIT 

ogółem 

(PLN)4 

Wnioski 

wybrane do 

dofinansowa

nia (wkład 

UE) PLN 

% 

wykonani

a alokacji 

Kontraktacja 

( wkład UE) 

PLN 

% 

wykorzys

tania 

alokacji 

Zatwierdzo

ne wnioski 

o płatność 

(wkład UE) 

PLN 

% 

wykorzy

stania 

alokacji 

Certyfikacj

a (środki 

wnioskow

ane do KE) 

PLN 

% 

wykorzys

tania 

alokacji 

453 554 

473,41 

301 723 

421,80 

66,52 285 587 

707,43 

62,96 75 969 

268,63 

16,75 64 328 

651,83 

14,18 

 

 

V.3. Tabela 6. Stan realizacji wskaźników rzeczowych Ram Wykonania na koniec 2018 r. 

dedykowanych ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco) 

Oś Priorytetowa / Poddziałanie 

ZIT/RIT  

Nazwa wskaźnika  

i jednostka miary 

Wartość 

pośrednia dla 

ZIT/RIT na koniec 

2018 zgodnie z 

Porozumieniem 

Wartość 

osiągnięta na 

koniec 2018 r 

% wartości 

pośredniej  

Oś IV. Poddziałanie 4.1.2. 

Odnawialne źródła energii - RIT 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych (MW) 

0,60 0,56 93,33 

Oś IV. Poddziałanie 4.3.2. 

Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej - RIT 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych (MW) 

0,70 0,03 4,29 

Oś IV. Poddziałanie 4.5.2. 

Niskoemisyjny transport miejski 

oraz efektywne oświetlenie - RIT 

Liczba zakupionych jednostek 

taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

(szt.) 

1 0 0,00 

Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych (szt.) 

0 0 0,00 

Oś V. Poddziałanie 5.1.2. 

Gospodarka wodno-ściekowa - 

RIT 

Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej (km) 

8 19,18 239,75 

Oś VII. Poddziałanie 7.1.2. 

Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez pracy 

na obszarach rewitalizowanych – 

RIT 

 

Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętymi 

wsparciem w programie (os.) 

33 42 127,27 

                                                           
4 Alokacja w PLN powinna być przeliczona wg kursu na przedostatni dzień roboczy grudnia 2018 r. wynoszącego 
4,3028. 
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Oś IX. Poddziałanie 9.1.2. 

Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych – RIT 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 

w programie (os.) 

213 0 0,00 

Oś X. Poddziałanie 10.3.2 

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych - RIT 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją (ha) 

1 0,09 9,00 

Oś XI. Poddziałanie 11.2.2 

Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego - RIT 

Liczba uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy (os.) 

39 291 746,15 

Oś XII. Poddziałanie 12.1.2. 

Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego - RIT 

Potencjał objętej wsparciem 

infrastruktury w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (os.) 

119 748 628,57 

Oś XII. Poddziałanie 12.2.2. 

Infrastruktura kształcenia 

zawodowego - RIT 

Potencjał objętej wsparciem 

infrastruktury w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (os.) 

839 3111 370,80 

Oś XII. Poddziałanie 12.2.2. 

Infrastruktura kształcenia 

zawodowego - RIT 

Liczba wspartych obiektów 

kształcenia zawodowego (szt.) 

2 7 350,00 

 

V.4. Tabela 7. Stan realizacji wskaźników finansowych Ram Wykonania na koniec 2018 r. 

dedykowanych ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco) 

Oś Priorytetowa Alokacja UE 

ZIT/RIT 

ogółem EUR 

Wartość pośrednia 

wskaźnika dla 

ZIT/RIT na koniec 

2018 r. EUR zgodnie 

z Porozumieniem 

Wartość 

wskaźnika na 

podstawie 

zatwierdzonych 

wniosków o 

płatność EUR 

% 

wartości 

pośredniej  

Realizacja 

wskaźnika 

(certyfikacja

) EUR 

% 

wartości 

pośredniej 

III. Konkurencyjność 

MŚP 
3 527 042 620 426 469 289 75,64 0 0 

IV. Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

39 792 162 5 968 623 13 706 349 229,64 6 599 790 110,57 

V. Ochrona 

środowiska i 

efektywne 

wykorzystanie 

zasobów 

17 701 199 3 573 611 4 909 236 137,37 4 174 254 116,81 

VII. Regionalny rynek 

pracy 
820 050 199 196 140 345 70,46 606 0,30 
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VIII. Regionalne kadry 

gospodarki opartej 

na wiedzy 

223 650 36 310 0 0 0 0 

IX. Włączenie 

społeczne 
5 803 882 942 277 363 638 38,59 129 802 13,78 

X. Rewitalizacja i 

infrastruktura 

społeczna i 

zdrowotna 

 23 453 560 4 837 862 4 926 066 101,82 4 697 135 97,09 

XI. Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

5 646 201 947 426 1 560 512 164,71 832 517 87,87 

XII. Infrastruktura 

edukacyjna 
8 441 400 2 112 369 8 131 191 384,93 7 025 795 332,60 

 

V. 5. Informacja nt. działań mających na celu osiąganie celów i wskaźników realizacji ZIT/RIT  

w Subregionie 

1. W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, 

aktywnie włączyło się w opracowanie harmonogramu na kolejny rok kalendarzowy, celem 

zapewnienia optymalnych terminów naborów w poszczególnych działaniach. Wymieniano 

korespondencję z IZ RPO WSL/IP RPO WSL, formułowano uwagi i propozycje do projektu 

harmonogramu naborów. W trakcie prac nad projektem harmonogramu naborów, IP RIT RPO 

WSL prowadzi wyprzedzające rozeznanie mające na celu ustalenie gotowości projektów do 

złożenia, analizuje możliwości zwiększenia ilości potencjalnych projektów, a także analizuje 

możliwości braku złożenia wniosków w trakcie trwania naborów, a tym samym niewykorzystania 

alokacji dedykowanej danemu naborowi.   

2. IP RIT RO WSL na bieżąco prowadzi monitorowanie wskaźników postępu rzeczowego 

i finansowego związane z pełnioną funkcją (na podstawie dostępu do modułu raportów 

w systemie LSI oraz przekazywanych przez IZ RPO WSL zestawień tabelarycznych). 

3. W okresie sprawozdawczym Związek realizując obowiązki dot. realizacji działań informacyjnych, 

edukacyjnych i szkoleniowych IP RIT RPO WSL organizowała spotkania informacyjne dla 

potencjalnych beneficjentów oraz szkolenia dla beneficjentów programu, w trakcie których 

omawiano treść Strategii RIT, analizowano kryteria wg jakich wnioski będą weryfikowane, 

omawiano najczęściej pojawiające się błędy. Prowadzone szkolenia miały na celu wsparcie 

beneficjentów w faktycznej realizacji projektów – przeprowadzono szkolenia z zakresu 

prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT; najczęściej popełnianych błędów 

w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach EFRR oraz elektronizacji zamówień 

publicznych. 

4. Pracownicy zespołu wdrażającego RIT pozostają w stałym kontakcie z potencjalnymi 

beneficjentami oraz podmiotami już wnioski realizującymi. Nadto udzielane są rekomendacje dla 

projektów, o które zwracają się potencjalni wnioskodawcy. Zakres udzielonych rekomendacji 

obrazuje zestawienie uchwał Zarządu Związku. 
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5. Przyczyny nieosiągnięcia wartości wskaźników postępu rzeczowego i finansowego do Ram 

Wykonania na koniec 2018 r. w ramach RPO WSL: 

a. w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna, nie osiągnięto żadnego z zakładanych do ram wykonania 

wskaźników rzeczowych. Wskazany w poddziałaniu 4.1.2. i 4.3.2 wskaźnik „Dodatkowa 

zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych” został wprowadzony do ram 

wykonania dopiero podczas aktualizacji RPO WSL 2014-2020 przeprowadzonej w okresie 

sprawozdawczym, co przełożyło się na brak możliwości zaplanowania odpowiednich 

działań mogących zagwarantować osiągnięcie ich odpowiednich poziomów. W zakresie 

wskaźnika w poddziałaniu 4.5.2., projekt dot. zakupu taboru autobusowego jest w trakcie 

realizacji. Mimo opóźnień w realizacji RIT w tym zakresie, projekt pozwoli zrealizować 

wskaźnik rzeczowy na poziomie 250%. 

b. w ramach Osi IX. nie zrealizowano wskaźnika rzeczowego „Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie”. Jedną 

z głównych przyczyn niezrealizowania wskaźnika były opóźnienia w ocenie programów 

rewitalizacji, które zostały już usunięte oraz związana z poddziałaniem 9.1.2. 

komplementarność interwencji z projektami dofinansowanymi z EFRR. Beneficjenci 

projektów RIT Subregionu Zachodniego w pierwszej kolejności realizują inwestycje twarde, 

a dopiero po ich wykonaniu aplikują o środki EFS. Bazując na podpisanych umowach 

o dofinansowanie, stwierdza się iż wskaźnik zostanie zrealizowany do 2023 roku. 

c. w ramach Osi X. nie zrealizowano wskaźnika rzeczowego „Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją”. Przyczyną niezrealizowania wskaźnika były opóźnienia w ocenie programów 

rewitalizacji, które zostały już usunięte, jak również przyjęta w Porozumieniu metoda 

obliczenia wysokości wskaźnika. Bazując na podpisanych umowach o dofinansowanie, 

stwierdza się iż wskaźnik zostanie zrealizowany do 2023 roku. 

d. w zakresie wskaźnika finansowego nie osiągnięto odpowiedniego poziomu na Osi III. 

Konkurencyjność MŚP, VII. Regionalny rynek pracy, VIII. Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy i IX. Włączenie społeczne. Przyczyny niezrealizowania wskaźników: 

długotrwałość procesów inwestycyjnych, długotrwałość procedur weryfikacji wniosków, 

opóźnienia w zakresie oceny PR, małe zainteresowanie wśród wnioskodawców 

i komplementarność interwencji EFS-EFRR. IP RIT RPO WSL podejmuje wszelkie starania 

mające na celu wydatkowanie środków RIT na odpowiednim poziomie. 

 

V. 6. Informacja nt. rozkładu terytorialnego udzielonego wsparcia  

W okresie sprawozdawczym rozkład terytorialny udzielonego wsparcia przedstawia się następująco: 

 

1. Miasto Rybnik - 61 971 364,44 zł 

2. Miasto Żory - 35 942 312,48 zł 

3. Miasto Jastrzębie-Zdrój - 24 769 096,23 zł 

4. Miasto Wodzisław Śląski - 19 911 010,42 zł 

5. Gmina Miejska Czerwionka-Leszczyny - 17 968 491,50 zł 

6. Miasto Racibórz - 14 654 981,05 zł 

7. Powiat Wodzisławski - 13 382 848,41 zł 
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8. Powiat Raciborski - 12 053 838,50 zł 

9. Miasto Pszów - 10 573 020,24 zł 

10. Gmina Lubomia - 9 037 499,35 zł 

11. Gmina Świerklany - 7 553 573,34 zł 

12. Gmina Miejska Kuźnia Raciborska - 6 070 000,00 zł 

13. Miasto Radlin - 4 771 160,64 zł 

14. Gmina Nędza - 4 688 248,76 zł 

15. Miasto Krzanowice - 4 688 248,76 zł 

16. Miasto Rydułtowy - 4 394 712,66 zł 

17. Gmina Gorzyce - 3 489 190,63 zł 

18. Powiat Rybnicki - 2 720 067,41 zł 

19. Gmina Godów - 2 399 268,72 zł 

20. Gmina Lyski - 1 854 431,43 zł 

21. Gmina Kornowac - 1 837 582,31 zł 

22. Gmina Gaszowice - 1 733 386,61 zł 

23. Gmina Marklowice - 1 650 591,00 zł 

24. Gmina Pietrowice Wielkie - 1 311 050,27 zł 

25. Gmina Jejkowice - 735 004,40 zł 

26. Gmina Mszana - 504 997,39 zł 

27 Gmina Krzyżanowice - 25 972,16 zł 

  

Łącznie w 2018 roku udzielono wsparcia dla 76 projektów, które uzyskały dofinansowanie środkami 

europejskim w kwocie 122 931 934,50 zł. W okresie sprawozdawczym wsparcia nie uzyskała tylko 

jedna gmina z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego tj. Gmina Rudnik. 

 

VI. INFORMACJE O PROBLEMACH I TRUDNOŚCIACH W REALIZACJI ZIT/RIT ORAZ PEŁNIENIU FUNKCJI 

IP ZIT/RIT (§ 6. ust. 4 Porozumienia ZIT/RIT).  

VI.1. Tabela 8. Problemy we wdrażaniu oraz podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze 

Lp. 

Problemy, trudności 

we wdrażaniu, 

sytuacje opóźniające 

lub zakłócające 

realizację ZIT/RIT 

Na czym polegają/ z 

czego wynikają 

zidentyfikowane 

problemy/trudności/ 

sytuacje opóźniające 

/zakłócające 

Opis podjętych 

środków 

zaradczych w 

okresie 

sprawozdawczym 

Planowane do podjęcia 

środki zaradcze 

1. 

Brak realizacji 

wskaźnika postępu 

finansowego dla 

poddziałania 7.1.2 – 

liczba osób 

bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale 

bezrobotnymi) 

objętymi wsparciem w 

programie 

Wybrane do 

dofinansowania wnioski 

zapewniają realizację 

rzeczową  

przedmiotowego 

wskaźnika – jednakże 

okres realizacji projektów 

wykracza poza rok 2018. 

Monitorowanie 

możliwości 

zaangażowania 

szerokiego kręgu 

podmiotów do 

udziału w 

konkursie.  

Zachęcanie potencjalnych 

beneficjentów do udziału 

w naborze wniosków.  

Zachęcanie beneficjentów 

do składania wniosków o 

płatność pośrednią, 

wskazując 

zrealizowane/osiągnięte 

wskaźniki rzeczowe. 
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2. 

 Ryzyko 

niezrealizowania 

wskaźnika postępu 

rzeczowego dla 

poddziałania 8.1.2 – 

liczba utworzonych 

miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 

lat 

 Wybrany do 

dofinansowania w 

201wniosek WND-

RPSL.08.01.02-24-

068H/18-004, zapewnia 

realizację rzeczową  

przedmiotowego 

wskaźnika – jednakże 

okres realizacji projektu 

wykracza poza rok 2018. 

  

 Zachęcanie 

beneficjentów do 

składania wniosków o 

płatność pośrednią, 

wskazując 

zrealizowane/osiągnięte 

wskaźniki rzeczowe. 

3. 

Brak realizacji 

wskaźnika postępu 

rzeczowego dla 

poddziałania 9.1.2 – 

liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w 

programie 

 W 2018 roku wybrano 

do dofinansowania 4 

wnioski: WND-

RPSL.09.01.02-24-

061E/18-003, WND-

RPSL.09.01.02-24-

061C/18-003, WND-

RPSL.09.01.02-24-

061D/18-003, WND-

RPSL.09.01.02-24-

063A/18-004, które 

zapewniają realizację 

rzeczową  

przedmiotowego 

wskaźnika – jednakże 

okres realizacji projektów 

wykracza poza rok 2018. 

  

 Zachęcanie 

beneficjentów do 

składania wniosków o 

płatność pośrednią, 

wskazując 

zrealizowane/osiągnięte 

wskaźniki rzeczowe. 

4. 

 Ryzyko 

niezrealizowania 

wskaźnika postępu 

rzeczowego dla 

poddziałania 11.4.2 – 

liczba osób o niskich 

kwalifikacjach 

objętych wsparciem w 

programie 

 W 2018 roku został 

zakończony nabór w 

ramach konkursu 

RPSL.11.4.2-IP-02-24-

062/18, w ramach ww. 

naboru nie wybrano do 

dofinansowania żadnego 

ze złożonych wniosków o 

dofinansowanie.  

 Monitorowanie 

możliwości 

zaangażowania 

szerokiego kręgu 

podmiotów do 

udziału w 

konkursie.  

 

Zdefiniowano 

potrzebę 

przeprowadzenia 

kolejnego naboru 

w 2019 r. 

Zachęcanie potencjalnych 

beneficjentów do udziału 

w naborze wniosków.   

Zachęcanie beneficjentów 

do składania wniosków o 

płatność pośrednią, 

wskazując 

zrealizowane/osiągnięte 

wskaźniki rzeczowe. 

5. 

Realizacja wskaźnika 

rzeczowego 

"Powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją" na 

niskim poziomie. 

Monitoring projektów. 

Ogłoszenie kolejnego 

naboru w ramach 

poddziałania w celu 

realizacji wskaźników 

ujętych w Porozumieniu 

na poziomie 100%. 

Monitorowanie 

możliwości 

zaangażowania 

szerokiego kręgu 

podmiotów do 

udziału w 

konkursie.  

 

Zachęcanie potencjalnych 

beneficjentów do udziału 

w naborze wniosków.   

Zachęcanie beneficjentów 

do składania wniosków o 

płatność pośrednią, 

wskazując 

zrealizowane/osiągnięte 
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Zdefiniowano 

potrzebę 

przeprowadzenia 

kolejnego naboru 

w 2019 r. 

wskaźniki rzeczowe. 

 

VII. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W IP ZIT/RIT W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM 

VII. 1. Informacja o przeprowadzonych w IP ZIT/RIT kontrolach i audytach  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole: 

 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 16-18 kwietnia 2018 r., przeprowadzenie 

kontroli w zakresie projektu Pomocy Technicznej za 2017 rok. 

Kontrola zakończyła się konkluzją „bez zastrzeżeń” w sporządzonej informacji pokontrolnej.  

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 12 – 25 września 2018 r., przeprowadzenie 

kontroli systemowej w IP RIT RPO WSL 2014 – 2020. 
 

W informacji pokontrolnej zalecono:  

a) sporządzenie stosownego Upoważnienia dla Dyrektora Biura Związku do przetwarzania 

i zachowania tajemnicy danych osobowych powierzonych IP RIT przez IZ RPO WSL, zgodnie 

z zapisami Porozumienia (Aneks nr 2) w brzmieniu Załącznika nr 5 do Aneksu nr 2; 

 

Wdrożenie: Uchwałą Zarządu Związku nr 14/2019 zaktualizowano „Politykę bezpieczeństwa 

danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku” w której dodano zapis, iż upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych związanych z realizacją RIT dla Dyrektora Biura Związku wydaje oraz 

odwołuje Przewodniczący Zarządu Związku. 

 

Tym samym sporządzono stosowane Upoważnienie dla Dyrektora Biura Związku do 

przetwarzania i zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych IP RIT przez IZ 

RPO WSL, zgodnie z zapisami Porozumienia (Aneks nr 2) w brzmieniu Załącznika nr 5 do 

Aneksu nr 2. 

 

b) doprecyzowanie zapisów w wewnętrznych procedurach/dokumentach IP RIT w zakresie 

wskazania Dyrektora Biura, jako osoby wydającej lub odwołującej Upoważnienia 

w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych pracownikom Biura; 

 

Wdrożenie: Uchwałą Zarządu Związku nr 14/2019 zaktualizowano „Politykę bezpieczeństwa 

danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku”, w której dodano zapis, iż upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych pracownikom Związku wydaje oraz odwołuje Dyrektor Biura Związku. 

 

c) utworzenie przez IP RIT i prowadzenie na bieżąco Rejestru kategorii czynności 

przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (IZ RPO WSL); 
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Wdrożenie: IP RIT RPO WSL utworzyła i prowadzi na bieżąco Rejestr kategorii czynności 

przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora. 

 

d) po dokonaniu zmian w liście członków KOP na bieżąco informować odpowiednią IOK 

o zaistniałych zmianach. Ponadto, zaleca się w IW IP RIT doprecyzowanie czy aktualizacja 

składu KOP wymaga zmiany uprzednio przyjętej przez Zarząd Związku Uchwały; 

 

Wdrożenie: IP RIT RPO WSL, w razie konieczności, będzie informować IOK o zaistniałych 

zmianach w liście członków KOP. Ponadto informacja o tej czynności zostanie wprowadzona 

do Instrukcji Wykonawczych przy najbliższej aktualizacji IW. 

 

e) Dokumentacja dotycząca oceny i prac KOP jest dokumentacją wrażliwą (w tym karty 

oceny) i należy ją odpowiednio zabezpieczyć w czasie przekazywania jej do IOK – IZ RPO 

WSL/IP WUP m.in. poprzez szyfrowanie plików i zabezpieczenia hasłem; 

 

Wdrożenie: Przedmiotowa rekomendacja jest wdrażana przez IP RIT RPO WSL na bieżąco. 

Wyniki oceny KOP IP RIT są wysyłane do odpowiednich IOK w pliku zabezpieczonym hasłem. 

Hasło przekazywane jest mailowo do Sekretarza danego KOP. 

 

f) w IW IP RIT v.4 nr 2.3.3. (pkt. 10-11) doprecyzowanie, iż wersja papierowa jest formą 

zatwierdzenia i obiegu dla następujących dokumentów: - Protokołu z przeprowadzenia 

oceny w zakresie kryteriów zgodności ze Strategią RIT (EFS)/ Protokołu z prac KOP IP RIT 

RPO WSL dot. oceny merytoryczno-strategicznej); - Listy ocenionych projektów 

zawierających wynik oceny (EFS)/ Zbiorczej listy ocenionych projektów zawierająca wyniki 

prac KOP w zakresie oceny merytoryczno-strategicznej. 

 

Wdrożenie: 24.10.2018 r. do IZ RPO WSL przekazano notatkę służbową stwierdzającą 

potrzebę odstąpienia od zapisów IW IP RIT RPO WSL nr 2.3.2. w celu jej rejestracji 

w Centralnym rejestrze odstępstw od Instrukcji Wykonawczych instytucji zaangażowanych 

w realizację RPO WSL 2014-2020. 

 

Wskazano, iż lista ocenionych projektów wraz z protokołem z prac KOP IP RIT sporządzana 

i zatwierdzana jest w wersji papierowej. Stosowane zmiany zostaną również wprowadzone 

podczas najbliższej aktualizacji IW. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Brak informacji dodatkowych 

 


