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Protokół Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z 5 grudnia 2019 roku 

 

 

Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 5 grudnia 2019 roku. Obrady 

odbyły się w Ośrodku Kultury w Gołkowicach przy ul. 1 Maja 101. 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 26/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019; 

b) nr 27/2019 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”; 

c) nr 28/2019 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”; 

d) nr 29/2019 w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2020; 

e) nr 30/2019 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2020; 

f) nr 31/2019 w sprawie: przyjęcia nazwy marki turystycznej dla obszaru Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego  

 

7. Sprawy bieżące 
 

8. 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.  
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Ad. 2)  

Następnie Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Zgromadzenia. Starosta Powiatu Wodzisławskiego Pan Leszek Bizoń 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 (45 głosów „za”). Na stanowisko 

Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Przewodniczący Związku Pan Mieczysław Kieca 

zaproponował osobę Starosty Powiatu Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia, która przy braku innych 

kandydatur i wyrażeniu zgody na objęcie powyższej funkcji przez ww. została przyjęta jednogłośnie 

(45 głosów „za”).  

 

Ad. 3) 

Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono 

o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 26 z 28 Członków Rzeczywistych 

Związku reprezentujących 45 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 (45 głosów „za”). 

 

Ad. 5) 

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie 

Związku nie wnieśli do niego uwag, po czym przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto 

jednogłośnie (45 głosów „za”). 

 

Ad. 6) 

Ad. a) 

Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 26/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na 

rok 2019. Zmiany planu finansowego Związku bilansują się po stronie przychodów i wydatków na 

kwotę 8 345 991,63 złotych. Pełna treść zmian została zawarta w załączniku nr 1 do uchwały. 

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego zapytał zebranych czy mają uwagi bądź pytania do 
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przesłanych wcześniej materiałów. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie 

którego uchwała nr 26/2019 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów „za”). 

 

Ad. b) 

Następnie został odczytany projekt uchwały nr 27/2019 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu 

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

Wobec braku pytań do treści uchwały, przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała  

nr 27/2019 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów „za”). 

 

Ad. c) 

W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca przedstawił pod 

obrady projekt uchwały nr 28/2019 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”. W związku  

z brakiem pytań w sprawie uchwały przystąpiono do głosowania przyjmując ją jednogłośnie (45 

głosów „za”). 

 

Ad. d) 

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pod obrady treść projektu uchwały nr 29/2019  

w sprawie: uchwalenia ramowego planu działalności Związku na rok 2020. Dyrektor Biura Związku 

przedstawił zadania do realizacji przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w 2020 

roku: 

 Wdrażanie instrumentu terytorialnego w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 Komunikacja w Subregionie Zachodnim. 

 Działania na rzecz ograniczania niskiej emisji i gospodarki odpadami w Subregionie 

Zachodnim. 

 Oświata w Subregionie Zachodnim. 

 Promocja turystyczna.  

 Działania lobbystyczne. 

 Rozwój usług szkoleniowych dla JST. 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 Informacja, komunikacja - serwis internetowy. 

 Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet 

Państwa i Samorząd Województwa, w tym: kontynuacja wdrażania projektu „Mobilne 

Śląskie…”, „Łączymy z energią…”, Gminy z dobrą energią…” oraz „Nie truj sąsiada…”. 
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Do tak przedstawionych informacji Zgromadzeni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania, 

w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (45 głosów „za”). 

 

Ad. e) 

Kolejno Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 30/2019 w sprawie: 

przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2020. Nie zgłoszono uwag ani pytań po czym 

przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (45 głosów „za”). 

 

Ad. f) 

Na koniec Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego odczytał treść projektu uchwały nr 31/2019 

w sprawie: przyjęcia nazwy marki turystycznej dla obszaru Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego. Dyrektor Biura Związku przedstawił Zgromadzonym podsumowanie projektu 

realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego mającego na celu m.in. 

stworzenie marki turystycznej dla obszaru Subregionu Zachodniego. Następnie wystąpienie 

poprowadziła Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej Pani Agnieszka Sikorska, która na zaproszenie 

Dyrektora Biura Związku przedstawiła propozycję marki turystycznej dla obszaru Subregionu 

Zachodniego. W dalszej części Dyrektor Wawoczny poprosił również krajoznawcę, wieloletniego 

przewodnika PTTK Pana Edwarda Wieczorka o wyjaśnienie i szczegółowe omówienie zasadności 

nazwy marki „Kraina Górnej Odry”. 

 

Po wystąpieniu zaproszonych gości, Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy ktoś z zebranych ma 

pytania co do przygotowanej uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała  

nr 31/2019 została przyjęta jednogłośnie (45 głosów „za”).  

 

Ad. 7)  

Dyrektor Biura przystąpił do szczegółowego omówienia zakresu prac Biura Związku w okresie  

od ostatniego Zgromadzenia Walnego Członków Związku tj. od 29.08.2019 r. Sprawozdawczości 

podlegały prace poszczególnych grup funkcjonujących w ramach Biura Związku, realizowane projekty 

oraz stan wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020.  

 

Ponadto Dyrektor Wawoczny przypominał o współpracy Biura Związku z Politechniką Śląską  

w Gliwicach w kwestii przygotowania kompetentnych kadr do pracy w samorządach na podstawie 

podpisanego listu intencyjnego z dnia 09.01.2017 r. w sprawie współpracy w zakresie edukacji, 

wymiany doświadczeń oraz wykorzystania potencjału naukowego i bazy laboratoryjnej Centrum 

Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. W nawiązaniu do powyższego do gmin  
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i powiatów członkowskich, Biuro Związku, 28 listopada br. skierowało pismo z  prośbą 

o zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu smart cities oraz administracji w perspektywie 2020-

2030. Politechnika planuje utworzyć nowe kierunki kształcenia w tym zakresie, kierując rocznie po 

kilkadziesiąt osób na praktyki zawodowe. W związku z powyższym zaistniała konieczność rozszerzenia 

dotychczasowego porozumienia. Uczelnia chce stworzyć i zapewnić warunki do odbycia 6-

miesięcznych praktyk dla studentów kierunku Inżynieria miejska – studia I stopnia o profilu 

praktycznym. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku mógłby koordynować realizację 

praktyk w JST, jednostkach podległych oraz związkach i stowarzyszeniach, do których JST należą. 

 

Po zakończeniu wystąpienia Dyrektora Biura Związku Pana Wawocznego, Przewodniczący 

Zgromadzenia zapytał przybyłych Członków Związku czy są jakieś kwestie, które chcieliby poruszyć na 

Zgromadzeniu. Jako pierwszy zabrał głos Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska Pan Paweł 

Macha pytając od kiedy będzie można przyjmować na praktyki studentów z zakresu smart cites oraz 

administracji. Na pytanie odpowiedział Dyrektor Biura Związku Pan Adam Wawoczny, informując  

iż kierowane pismo do Członków Związku miało na celu określenie prognozy zainteresowania wśród 

samorządów na tego typu praktyki, które będą półroczne. Pierwsze praktyki odbędą się najszybciej 

w 2023 roku, natomiast wcześniej zainteresowane Samorządy podpiszą stosowne porozumienie  

z Politechniką Śląską.  

 

Następnie głos zabrała Burmistrz Radlina Pani Barbara Magiera, która zaproponowała aby zwrócić 

się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z apelem w sprawie finansowania kosztów oświaty przez 

samorządy. Wywiązała się dyskusja, w związku z którą głos w sprawie zajął Przewodniczący 

Zgromadzenia. Biuro Związku opracuje odpowiednie stanowisko obejmujące swym zakresem nie 

tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty – czyli całego rozdziału 801 oraz prześle je 

wszystkim JST do konsultacji. Następnie zostanie przygotowana uchwała, która zostanie poddana pod 

głosowanie Zgromadzenia Ogólnego Związku Subregionu Zachodniego w trybie korespondencyjnym. 

Przyjęcie jej będzie skutkowało wysłaniem apelu do Ministerstwa. 

 

Pan Marcin Połomski – Burmistrz Rydułtów skierował prośbę do członków Zgromadzenia, aby 

rozważyć zabezpieczenie Izby Wytrzeźwień na terenie Subregionu Zachodniego. Przewodniczący 

Kieca przypomniał jednak o ogromnych kosztach uruchomienia takiej inwestycji, a następie 

utrzymania jej. Wspomniał również, iż wcześniej był już ten temat poruszany, jednakże nie osiągnięto 

w nim porozumienia - właśnie na płaszczyźnie finansowania Izby Wytrzeźwień. Koszty związane  

z uruchomieniem Izby i jej utrzymaniem są zbyt wysokie aby sprostał im jeden samorząd. 
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Przewodniczący Zgromadzenia zapewnił, że Biuro Związku prześle do Urzędu Miasta Rydułtowy 

odpowiednią informację w tym zakresie.  

 

Starosta Raciborski Pan Grzegorz Swoboda poinformował członków Związku z powiatu 

raciborskiego, iż w najbliższym czasie otrzymają pismo ze Starostwa Raciborskiego z prośbą  

o wskazanie potrzeb rozbudowy „twardej” infrastruktury (rozbudowy dróg, ścieżek rowerowych, 

stacji ładowanie samochodów, rowerów itp.). Jednocześnie Starosta skierował prośbę do tych gmin  

o wsparcie i pilne udzielenie odpowiedzi o potrzebie inwestycji „twardych” w regionie. 

 

Ad. 8) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Kieca zamknął 

obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku, życząc wszystkim zgromadzonym Wesołych Świąt.  

 

 

Sekretarz:  

  

(-) Adam Wawoczny 

 

       

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 

 

(-) Mieczysław Kieca 

Rybnik, 5 grudnia 2019 r. 


