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Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

  

 

Na posiedzeniu obecni byli: 

 

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

2. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, 

3. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn, 

4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, 

5. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

6. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

7. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz, 

8. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 

9. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego, 

10. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, 

11. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego. 

 

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 129/2019 w sprawie: przyjęcia projektu ramowego planu działalności Związku na 

2020 rok; 

b) nr 130/2019 w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2020 rok; 

c) nr 131/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 66/2019 Zarządu Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: poparcia starań 

Miasta Wodzisławia Śląskiego 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; 

d) nr 132/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miasta Rybnika w przedmiocie 

finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej; 

e) nr 133/2019 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dysponowania środkami 

finansowymi Związku w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura przy użyciu służbowej 

karty płatniczej; 
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f) nr 134/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy Lubomia w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia 

wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków – etap II” w ramach poddziałania 5.1.2. 

Gospodarka wodno-ściekowa – RIT; 

g) nr 135/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach 

naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19; 

h) nr 136/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wiele możliwości jednej 

społeczności” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla 

poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – konkurs; 

i) nr 137/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na 

terenie Subregionu Zachodniego; 

j) nr 138/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego na 

terenie Subregionu Zachodniego; 

k) nr 139/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Zmniejszenie poziomu 

wykluczenia społecznego w Gminie Lyski” planowanego do złożenia w naborze nr 

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób 

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs; 

l) nr 140/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Reintegracja i integracja 

stanowi przyszłość naszego miasta” Program Aktywności Lokalnej planowanego do złożenia 

w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs; 

m) nr 141/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Lokalna Strategia 

Reintegracji” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla 

poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – konkurs; 

n) nr 142/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „RAZEM MOŻEMY 

WSZYSTKO – Program aktywności lokalnej” planowanego do złożenia w naborze nr 

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób 

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs; 

o) nr 143/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Drugi Brzeg” 

planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 

9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 

konkurs; 

p) nr 144/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „3R – Rodzina Rozwój 

Rybnik” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla 

poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – 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 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Piotr Kuczera, 

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 11 z 11 Członków Zarządu.  

 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad 

o uchwałę nr 144/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „3R – Rodzina Rozwój 

Rybnik” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. 

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

czego przystąpiono do głosowania (11 głosów „za”).  

 

Ad. 3)  

a) 

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 129/2019 w sprawie: przyjęcia 

projektu ramowego planu działalności Związku na 2020 rok. 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…”. 

Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 129/2019 została przyjęta jednogłośnie 

(11 głosów „za”). 
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b) 

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 130/2019 w sprawie: przyjęcia 

projektu planu finansowego Związku na 2020 rok. Dyrektor Biura Związku zaprezentował i omówił 

Zgromadzonym plan budżetu, w którym przychody i wydatki Związku w 2020 roku bilansują się 

w kwocie 23 461 860,00 zł. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 130/2019 

została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

c) 

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 131/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 66/2019 

Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: 

poparcia starań Miasta Wodzisławia Śląskiego 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. Dyrektor Biura wyjaśnił, iż zmiana niniejszej uchwały podyktowana jest uwagami 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W związku z czym w miejsce dotychczasowej 

kwoty na zwiększenie (180 000,00 zł) wpisano pełną wartość dofinansowania UE z uwzględnieniem 

planowanego zwiększenia tj. kwotę 6 340 434,76 zł. Uchwała nr 131/2019 została poddana pod 

głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

d) 

Następnie Przewodniczący Związku przedstawił uchwałę nr 132/2019 w sprawie: poparcia stanowiska 

Rady Miasta Rybnika w przedmiocie finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy 

społecznej. Treść uchwały omówił Prezydent Miasta Rybnika. Członkowie Związku nie wnieśli uwag do 

treści uchwały. Uchwała nr 132/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). Treść niniejszej 

uchwały wraz ze stanowiskiem Rady Miasta Rybnika Biuro Związku przekaże do Ministerstwa Zdrowia 

i Narodowego Funduszu Zdrowia – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach. 

 

e) 

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 133/2019 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Biura 

Związku do dysponowania środkami finansowymi Związku w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura 

przy użyciu służbowej karty płatniczej. Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu treść 

uchwały dotyczącą dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowej karty płatniczej oraz 

rozliczania płatności dokonywanych przy jej wykorzystaniu. Na wniosek Dyrektora Biura Związku 

wprowadzono autopoprawkę w § 9 Zasad korzystania ze służbowej karty płatniczej, który otrzymał 

następujące brzmienie: „Wypłata gotówki przy użyciu karty może być dokonywana w uzasadnionych 
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przypadkach np. jako zaliczka. Nie jest dozwolone wypłacanie środków pieniężnych w innym celu niż 

poniesienie wydatku związanego z realizacją zadań służbowych. Poniesienie wydatku i rozliczenie 

gotówki winno nastąpić ni później niż do 14 dni od pobrania tej gotówki. Za zgodą Przewodniczącego 

Zarządu termin ten może ulec wydłużeniu”. Wobec braku dalszych uwag, przystąpiono do głosowania.  

Zaktualizowana uchwała nr 133/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

f) 

W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 134/2019 w sprawie: poparcia starań Gminy 

Lubomia w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków – etap II” w ramach 

poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT. Gmina Lubomia zwróciła się z wnioskiem 

o zwiększenie dofinansowania do projektu trwającego z uwagi na fakt, iż wartość podpisanych umów 

z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu przekracza wysokość wydatków zaplanowanych we 

wniosku o dofinansowanie. Uchwała nr 134/2019 została poddana pod głosowanie i przyjęta 

jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

g) 

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 135/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19. 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. Kolejno Dyrektor Biura Związku przedstawił listę ocenionych 

projektów w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Nie wniesiono uwag do przedstawionych 

informacji. Uchwała nr 135/2019 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów 

„za”). 

 

h) 

Kolejno Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 136/2019 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „Wiele możliwości jednej społeczności” planowanego do złożenia 

w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Wniosek o rekomendacje złożył Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono do 

głosowania. Uchwała nr 136/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).  
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i) 

W dalszej części porządku posiedzenia zaprezentowano projekt uchwały nr 137/2019 w sprawie: 

aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. 

Do Grupy roboczej powołuje się w miejsce Pani Patrycji Teffron, przedstawicielki Gminy Kuźnia 

Raciborska - Panią Adrianę Kubiczak oraz odwołuje się Panią Agnieszkę Tomaszek-Gluza, 

przedstawicielkę Gminy Kuźnia Raciborska z funkcji Członka Grupy roboczej. Dyrektor Biura Związku 

zawnioskował również o autokorektę uchwały i powołanie do Grupy Pana Grzegorza Lepiarczyka, 

przedstawiciela Miasta Rydułtowy. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania. Zaktualizowana 

uchwała nr 137/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

j) 

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 138/2019 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej 

ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego. Do Grupy powołuje się przedstawiciela 

Powiatu Raciborskiego – Pana Andrzeja Chwalczyka. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, 

w trakcie którego uchwała nr 138/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

k) 

Kolejno zaprezentowano projekt uchwały nr 139/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla 

projektu pt. „Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski” planowanego do 

złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Wniosek o rekomendację 

złożyła Gmina Lyski. Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 

139/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).  

 

l) 

W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały nr 140/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji 

dla projektu pt. „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta” Program Aktywności 

Lokalnej planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Wniosek 

o rekomendację złożył Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Wobec braku uwag do 

treści wniosku, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 140/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 

głosów „za”).  
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m) 

Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 141/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla 

projektu pt. „Lokalna Strategia Reintegracji” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-

IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – konkurs. Wniosek o rekomendację złożyła Fundacja IMAGO z Wrocławia. 

Partnerem w projekcie będzie natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. 

Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 141/2019 została 

przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).  

 

n) 

W kolejnym punkcie zaprezentowano projekt uchwały nr 142/2019 w sprawie: udzielenia 

rekomendacji dla projektu pt. „RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO – Program aktywności lokalnej” 

planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Wniosek 

o rekomendację złożyła Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju. Partnerem 

w projekcie będzie Gmina Godów. Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr 142/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).  

 

o) 

Kolejno Członkowie Związku zostali zapoznani się treścią projektu uchwały nr 143/2019 w sprawie: 

udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Drugi Brzeg” planowanego do złożenia w naborze nr 

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Tutaj wniosek o rekomendacje złożyć Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Raciborzu. Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała nr 143/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).  

 

p) 

Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 144/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla 

projektu pt. „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-

24-347/19 dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – konkurs. W tym przypadku wnioskodawcą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 144/2019 została 

przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 
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Ad. 4) 

W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku poinformował Zgromadzonych, iż w związku 

z podpisanym listem intencyjnym z Politechniką Śląską w dniu 09.01.2017 r. dotyczącym współpracy 

w zakresie edukacji, wymiany doświadczeń oraz wykorzystania potencjału naukowego i bazy 

laboratoryjnej Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Biuro Związku zwróciło 

się do wszystkich samorządów subregionu z prośbą o przekazanie informacji w zakresie 

prognozowanego zapotrzebowania 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. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Wyrażono zgodę na 

podpisanie aneksu do listu intencyjnego bądź przygotowanie nowego porozumienia. 

 

Kolejno do Biura Związku zwrócił się przedstawiciel firmy Interpretor Sp. z o. o. z ofertą współpracy 

w zakresie implementacji systemu kaucjonowanego ekokubka wielorazowego Nicknack na imprezach 

odbywających się w miastach i gminach Subregionu Zachodniego. Członkowie Zarządu zapoznali się 

z ofertą, jednocześnie zobowiązując Biuro Związku do przesłania oferty drogą elektroniczną do 

wszystkich JST. 

 

Do Biura Związku wpłynęło również pismo z Miasta Radlina w sprawie przygotowania stanowiska do 

Sejmiku Województwa Śląskiego z sugestią zmiany aktualnego Programu Ochrony Powietrza dla 

terenu województwa śląskiego i uszczegółowienia jego zapisów określających konieczność 

przeprowadzenia minimalnej ilości kontroli w najbliższym dniu roboczym, w sytuacji kiedy alarm 

smogowy ogłaszany jest w dniu wolnym od pracy. Tematem POP w ostatnim czasie zajmowała się 

Grupa robocza ds. ograniczania niskiej emisji. Na wniosek tejże Grupy Biuro Związku zobowiązało się 

do skierowania pisma do Wydziału Ochrony Środowiska UM WSL w zakresie ich stanowiska co do 

kontroli podczas alarmów smogowych i ich intensywności. Ustalono, iż w chwili obecnej Biuro Związku 

przekaże Radlinowi treść korespondencji kierowanej do UM WSL, a w późniejszym czasie również 

odpowiedź na pismo. Jeśli odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska nie będzie jednoznaczna, 

wówczas pismo Miasta zostanie skierowane do Grupy roboczej celem wypracowania odpowiedniego 

stanowiska. 
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Do Biura Związku przesłano również pismo w sprawie podpisanego przez Powiat Gliwicki i powiaty 

sąsiadujące (w tym: Powiat Rybnicki i Powiat Raciborski) listu intencyjnego na rzecz utworzenia 

powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”. Intencją podpisania listu jest aktywne uczestnictwo 

gmin i powiatów subregionów w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. 

Ze względu na wskazane w treści listu realizację działania na rzecz odnawialnych źródeł energii np. 

w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłej perspektywie finansowej, Biuro 

Związku obawia się, że środki planowane do zabezpieczenia w ramach RIT w latach 2021-2027 ulegną 

pomniejszeniu na rzecz nowoutworzonego związku. Głos zabrał Starosta Powiatu Raciborskiego, który 

wyjaśnił, iż intencją powiatów było utworzenie takiego klastra, który zajmowałby się działaniami na 

rzecz bezpieczeństwa energetycznego samorządów. Związek chciałby pozyskać na ten cel dodatkowe 

środki unijne, które nie byłby powiązane z formułą ZIT/RIT. W chwili obecnej trwają w tej sprawie 

konsultacje i działania lobbystyczne. Zgromadzeni Członkowie Zarządu przyjęli powyższe wyjaśnienia. 

 

W sprawach bieżących głos zabrał Starosta Powiatu Raciborskiego Pan Grzegorz Swoboda, który 

poinformował Członków Zarządu, że uczestniczył niedawno w spotkaniu w Kudowie-Zdrój 

poświęconym wsparciu w ramach przyszłej perspektywy finansowej dla szeroko pojmowanej 

infrastruktury drogowej. Powstała grupa fokusowa, w której uczestniczy prócz Powiatu Raciborskiego, 

również Miasto Jastrzębie-Zdrój, zabiega o środki finansowe na rozwój dróg. Zdaniem części 

uczestników spotkania, JST Subregionu Zachodniego nie powinny już otrzymywać środków na budowę 

i modernizację dróg lokalnych, a jedynie na budowę ścieżek rowerowych, stacji ładowania pojazdów 

itp. W związku z powyższym do części samorządów, w najbliższym czasie zostanie wystosowane pismo 

z wnioskiem o poparcie starań powiatu w celu pozyskania jak największych środków na infrastrukturę 

drogową. 

 

O głos poprosił również Wójt Gminy Kornowac Pan Grzegorz Niestrój, do którego zwróciła się firma, 

która tworzy systemy do kontroli strumienia odpadów komunalnych. Firma chciałaby zaprezentować 

swoją ofertę Członkom Związku. Zgromadzeni Członkowie Zarządu wyrazi zgodę na prezentację ich 

oferty podczas kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Związku. 

 

 

Ad. 5) 

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.  
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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, 5 grudnia 2019 r.  


