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Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 29 października 2019 r. 

  

 

Na posiedzeniu obecni byli: 

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

2. Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, 

3. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, 

4. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

5. Michał Domagała – Przedstawiciel Miasta Jastrzębie - Zdrój, 

6. Marek Kurpis – Wicestarosta Powiatu Raciborskiego, 

7. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, 

8. Tadeusz Skatuła – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego, 

9. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz.  

 

Zaproszone osoby: 

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku, 

2. Martyna Piechoczek – Pracownik Biura Związku. 

 

 

 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

a) nr 103/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2019 Zarządu Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2019 roku 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; 

b) nr 104/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów złożonych 

w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17; 

c) nr 105/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; 

d) nr 106/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Restauracja przyjazna 

pracownikom” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 dla 

poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej 

opieki zdrowotnej – konkurs. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

6. Zakończenie obrad. 
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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, o uchwałę nr 106/2019 

w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Restauracja przyjazna pracownikom” 

planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 dla poddziałania 8.3.2. 

Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 

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

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

 

Ad. 3)  

a) 

W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 103/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 

56/2019 Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2019 roku 

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. Wobec braku 

uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 103/2019 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów 

„za”). 

 

b) 

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 104/2019 w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanej listy 

ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17. W pierwszej 

kolejności Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca, poprosił Pana Michała Domagałę, 

przedstawiciela Miasta Jastrzębie – Zdrój o opuszczenie sali na czas głosowania nad tą uchwałą z uwagi 

na fakt, że Pan Domagałą nie był uprawniony do głosowania nad Uchwała nr 103/2019. Następnie 

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 Pani Adam Wawoczny przedstawił 

Członkom Zarządu zaktualizowaną po przeprowadzonej procedurze odwoławczej, listę ocenionych 

projektów w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT. Uchwała nr 

104/2019 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”). Po zakończonym głosowaniu poproszono Pana 

Michała Domagałę o powrót do Sali i dalszego uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Związku.    
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c) 

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 105/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy 

roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

W miejsce Pani Ilony Bojczuk, przedstawicielki Powiatu Wodzisławskiego do składu Grupy roboczej 

zarekomendowano Panią Marzenę Gacę. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta 

jednogłośnie (9 głosów „za”). 

d) 

Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 106/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla 

projektu pt. „Restauracja przyjazna pracownikom” planowanego do złożenia w naborze nr 

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez 

zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Uchwała nr 106/2019 została przyjęta (9 głosów 

„za”). 

 

Ad. 4) 

W sprawach bieżących przedstawiono najważniejsze informacje dot. Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych w Subregionie Zachodnim: 

- Wnioski wybrane do dofinasowania – 69,70% (było 68,44%) 

- Podpisane umowy o dofinansowanie – 66,13% (bez zmian) 

- Wnioski o płatność – 32,50% (było 30,98%) 

- Certyfikacja środków do UE – 32,48% (było 31,46%) 

 

Ustalono wstępny harmonogram naborów wniosków EFRR na 2020 rok: 

 

Poddziałanie Termin rozpoczęcia naboru 

4.1.2. Odnawialne źródła energii  Marzec 

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

Styczeń 

5.2.2. Gospodarka odpadami (PSZOK) Luty 

5.2.2. Gospodarka odpadami (azbest) Marzec 

 

W zakresie projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na 

terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego: 

 Przeprowadzono pierwsze odbiory montowanych urządzeń grzewczych i instalacji 

fotowoltaicznych, 

 Trwa weryfikacja dokumentów dostarczanych przez mieszkańców w celu rozliczenia 

otrzymanego grantu.  
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W zakresie projektu „Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz 

ograniczania niskiej emisji. W dniach 15-16 października br. odbyła się wyjazdowa konferencja 

rozpoczynająca projekt, w której udział wzięło 40 osób. Byli to przedstawiciele zarówno Grupy roboczej 

ds. ograniczenia niskiej emisji, jak i Grupy roboczej ds. odpadów. W spotkaniu ponadto udział wzięli 

m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Ponadto w ramach projektu, aktualnie trwa konkurs 

dla szkół, do którego zgłosiło się ponad 30 placówek z naszego regionu (są to szkoły podstawowe, 

szkoły specjalne i szkoły ponadpodstawowe). Do końca roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

planuje się m.in. stworzenie aplikacji on-line z modelami urządzeń grzewczych i OZE z komentarzem, 

przygotowanie 2 filmów wideo o energetyce prosumenckiej i przykładach mikroinstalacji OZE czy 

wydruk zawieszek do kampanii "Nie truj sąsiada". 

 

W zakresie projektu „Gminy z dobrą energią” – Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  

 W dniu 10 października 2019 w siedzibie Subregionu Zachodniego w Rybniku odbyło się 

spotkanie informacyjne dla pracowników gmin będących beneficjentami w projekcie 

(Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Lubomia, Mszana, Pietrowice Wielkie, Pszów, 

Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory) - ustalono, że spotkania z mieszkańcami 

poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie odbędą się w II połowie listopada (wkrótce 

podany zostanie termin i miejsce), 

 Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia zamówienia publicznego dotyczącego 

wyłonienia Inspektora Nadzoru do odbioru instalacji, 

 Zaproszono w formie zapytania ofertowego do składania ofert w celu wyłonienia audytora do 

ponownego przeliczenia wszystkich audytów energetycznych budynków u przyszłych 

beneficjentów (z uwagi na długi wpływ czasu od złożenia przez nich wniosku i możliwe 

nastąpienie zmian), 

 Przygotowano dokumentację rekrutacji przyszłych wykonawców instalacji. 

 

Ad. 5) 

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę potrzeb. 

 

Ad. 6) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca zamknął 

posiedzenie.   
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       Protokołowała: 

(-) Martyna Piechoczek 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
                                  (-) Mieczysław Kieca 

 

 

 

Rybnik, 29 października 2019 r.  


