Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 13 stycznia 2020 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.

Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,

4.

Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,

5.

Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,

6.

Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,

7.

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,

8.

Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Zaproszone osoby:
1. Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku.
Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) nr 1/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19;
b) nr 2/2020 w sprawie: zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19 oraz zatwierdzenia
zaktualizowanej listy ocenionych projektów;
c) nr 3/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. niskiej emisji na terenie Subregionu
Zachodniego;
d) nr 4/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
e) nr 5/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu
dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17
w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT;
f) nr 6/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu
dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18
w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT;
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g) nr 7/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy
z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
h) nr 8/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Czas na zmiany” planowanego
do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług
społecznych – konkurs;
i) nr 9/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”
planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5.
Rozwój usług społecznych – konkurs;
j) nr 10/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Moje przedszkole – utworzenie
oddziału przedszkolnego w Kornowacu” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – konkurs;
k) nr 11/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zapisów do Programu
Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego do 2024 roku;
l) nr 12/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Ja też idę do przedszkola –
utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej” planowanego do złożenia
w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs;
m) nr 13/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „W małych rękach wielki świat
– projekt dla dzieci przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach”
planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3.
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs;
n) nr 14/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przez zabawę do nauki –
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach”
planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3.
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs;
o) nr 15/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole z wartościami
Caritas w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla
poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

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 8 z 11 Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad o uchwałę nr
15/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Przedszkole z wartościami Caritas
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w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania
11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Zgromadzeni
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego
przystąpiono do głosowania (8 głosów „za”).
Ad. 3)
a)
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 1/2020 w sprawie: zatwierdzenia
listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19.
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 Aleksandra Grabarczyk – Główny
Specjalista ds. RIT Subregionu Zachodniego przedstawiła listę ocenionych projektów w ramach
poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT. Obecna kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]: 21 573 000,00 PLN pozwala na zarekomendowanie
do dofinansowania tylko 4 projektów o największej ilości punktów. W związku z czym, w ramach
uchwały 2/2020 rekomenduje się zwiększenia alokacji na nabór. Nie wniesiono uwag do
przedstawionych informacji. Uchwała nr 1/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta
jednogłośnie (8 głosów „za”).

b)
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 2/2020 w sprawie: zwiększenia
kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-312/19 oraz zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów.
Rekomenduje się Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 zwiększenie kwoty środków
europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie RPSL.10.03.02-IZ.01-24312/19 do wysokości 27 780 458,67 zł, uwzględniając różnice kursowe (wymiana EUR/PLN)
w porównaniu do okresu pierwotnego przeliczania kwoty alokacji. Wobec braku uwag, przystąpiono
do głosowania. Uchwała nr 130/2019 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

c)
W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 3/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy
roboczej ds. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. Do Grupy roboczej powołuje się na
wniosek Gminy Mszana Panią Iwonę Cofalik. Uchwała nr 3/2020 została poddana pod głosowanie
i przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
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d)
Następnie Przewodniczący Związku przedstawił uchwałę nr 4/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Dokonuje się zmian w schemacie organizacyjnym Biura
Związku.

W

miejsce

dotychczasowych

2

stanowisk:

Specjalista

ds.

obsługi

projektów

i sprawozdawczości wpisuje się Specjalistę ds. zarządzania projektem (koordynator projektu) „Gminy
z dobrą energią…” oraz Lokalnego Specjalistę ds. zarządzania projektem „Gminy z dobrą energią…”.
Członkowie Związku nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Uchwała nr 4/2020 została
przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

e)
Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 5/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności
energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. W ramach
uchwały popiera się starania Miasta Jastrzębie-Zdrój będącego Członkiem Związku RIT w zakresie
zwiększenia poziomu dofinansowania środkami europejskimi dla ww. projektu o kwotę 206 814,84 zł.
Członkowie Związku nie wnieśli uwag do treści uchwały. Uchwała nr 5/2020 została przyjęta
jednogłośnie (8 głosów „za”).

f)
W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 6/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta
Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie
efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach poddziałania 4.3.2.
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –
RIT. W ramach uchwały opiera się starania Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu
dofinansowania środkami europejskimi dla ww. projektu o kwotę 1 062 122,73 zł. Uchwała nr 6/2020
została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

g)
Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 7/2020 w sprawie: aktualizacji Regulaminu naboru
wniosków i realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych
w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa

Śląskiego.

Wprowadzone do Regulaminu naboru i załączników zmiany dotyczą m.in. uwzględnia wymagania
dystrybutorów, koniecznych do dopuszczenia kotłowni do użytkowania po wymianie kotła oraz
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uzupełnia katalogu o potwierdzenie likwidacji starego źródła ciepła, ew. pozwoleń, nowego audytu;
uregulowania kwestii przetwarzania danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami; zmian uzgodnionych na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie regulujących
spełnienie wymogu wskaźnika EP <150 kWh/m2; zmian pozwalających na zwiększenie dostępu do listy
wykonawców instalatorów zajmujących się wyłącznie instalacjami fotowoltaicznymi; zmian
ułatwiających dostęp wykonawców węzłów cieplnych do listy wykonawców uprawnionych. Nie
wniesiono uwag do przedstawionych informacji. Uchwała nr 7/2020 została poddana pod głosowanie
i przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

h)
Kolejno Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 8/2020 w sprawie: udzielenia
rekomendacji dla projektu pt. „Czas na zmiany” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.09.02.05IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Wniosek o rekomendacje
złożyło Miasto Rydułtowy. Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono do głosowania. Uchwała
nr 8/2020 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

i)
W dalszej części porządku posiedzenia zaprezentowano projekt uchwały nr 9/2020 w sprawie:
udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Rybniku” planowanego do złożenia
w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych –
konkurs. Wniosek o rekomendacje złożyła Fundacja „Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowiecu. Decyzją
Zarządu Związku z dnia 30 marca 2016 r. w celu zapewnienia spójności interwencji oraz wpływu miast
i gmin z obszarów funkcjonalnych subregionu na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze,
przed podjęciem stosowanej uchwały Biuro Związku każdorazowo będzie zwracało się z pismem
o wyrażenie opinii nt. planowanego do realizacji na terenie JST projektu. Miasto Rybnik wyraziło
negatywną opinię nt. projektu. W temacie wywiązała się dyskusja, po czym przystąpiono do
głosowania. Uchwała nr 9/2020 została przyjęta (6 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”).

j)
Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 10/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu
pt. „Moje przedszkole – utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu” planowanego do złożenia
w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Wniosek o rekomendację złożyła Gmina Kornowac.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 10/2020 została
przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
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k)
Kolejno zaprezentowano projekt uchwały nr 11/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego
wprowadzenia zapisów do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego do 2024 roku.
Treść stanowiska została przygotowana przez Grupę roboczą ds. niskiej emisji na posiedzeniu w dniu
8 stycznia br., która odbyła się w Marklowicach. W temacie wywiązała się dyskusja dot. zapisów Planów
Działań Krótkoterminowych. Po analizie treści dokumentu Członkowie Zarządu ustalili, że ze
stanowiska należy usunąć zapisy związane z propozycją przeprowadzania kontroli w kolejnej dobie dnia
roboczego (w dniu roboczym pracy danej JST) od dnia otrzymania informacji o alarmie. Członkowie
Zarządu Związku ustalili, że skupić należy się na możliwości przeprowadzenia systematycznych kontroli
w zamian za dotychczas prowadzone kontrole doraźne. Zmiany w POP pozwolą na przeprowadzenie
nawet większej ilości kontroli zwłaszcza w tych gospodarstwach domowych, w których zachodzi
podejrzenie spalania odpadów. Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania.
Zaktualizowana uchwała nr 11/2020 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

l)
W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały nr 12/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji
dla projektu pt. „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego
w Gogołowej” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania
11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Wniosek
o rekomendację złożyła Gmina Mszana. Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono do
głosowania. Uchwała nr 12/2020 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

m)
Następnie przedstawiono projekt uchwały nr 13/2020 w sprawie: w sprawie: udzielenia rekomendacji
dla projektu pt. „W małych rękach wielki świat – projekt dla dzieci przedszkolnych Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 6 w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19
dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.
Wniosek o rekomendację złożyła Gmina Miejska Żory. Wobec braku uwag do treści wniosku,
przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 13/2020 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).

n)
W kolejnym punkcie zaprezentowano projekt uchwały nr 14/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji
dla projektu pt. „Przez zabawę do nauki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu
nr 16 im. Cz. Janczarskiego w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –
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konkurs. Tutaj również wniosek o rekomendację złożyła Gmina Miejska Żory. Wobec braku uwag do
treści wniosku, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 14/2020 została przyjęta jednogłośnie
(8 głosów „za”).

o)
Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 15/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu
pt. „Przedszkole z wartościami Caritas w Żorach” planowanego do złożenia w naborze nr
RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej – konkurs. W tym przypadku wnioskodawcą jest Fundacja Caritas Katowice.
Miasto Żory wyraziło pozytywną opinię o projekcie. Wobec braku uwag do treści wniosku, przystąpiono
do głosowania. Uchwała nr 15/2020 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów „za”).
Ad. 4)
W sprawach bieżących w zakresie stanu realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na
lata 2014-2020 dane przedstawiają się następująco:
- Wnioski wybrane do dofinasowania – 73,33% (było 69,70%)
- Podpisane umowy o dofinansowanie – 71,40% (było 66,13%)
- Wnioski o płatność – 40,99% (było 32,50%)
- Certyfikacja środków do UE – 43,98% (było 32,48%)

Ponadto 30 grudnia 2019 r. ogłoszono nabór z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Nabór trwa od
31.01.2020 r. do 02.04.2020 r. Do 15.01.2020 r. 20 JST ma potwierdzić swoją gotowość do złożenia
projektu.

W ramach realizowanego projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do 9 stycznia 2020 r.
wypłacono granty łącznie 204 mieszkańcom na kwotę 3 090 948, 14 zł. W ramach projektu powstało
dotychczas: 185 szt. instalacji fotowoltaicznych, 24 szt. kotłów na pellet i 10 pomp ciepła do c.w.u.
W tym samym dniu Biuro Związku było zobowiązane do zwrotu niewykorzystanej zaliczki do UM WSL
i Ministerstwa Finansów. Pracownicy odpowiedzialni za projekt w ciągu 14 dni muszą złożyć wniosek
o płatność oraz kolejny wniosek o zaliczkę. Do czasu otrzymania kolejnej zaliczki wpłaty grantów
zostały wstrzymane.
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Z kolei w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 7 stycznia br. otwarto oferty
w związku z ogłoszonym naborem na inspektora nadzoru. Do przetargu przystąpiły 3 oferentów:
- Sweco Consulting Sp. z o.o., Poznań
- Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., Rybnik
- ASCALOR Sp. z o.o. Wiązownica
Zamawiający na sfinansowania zamówienia zaplanował kwotę 125 829,00 zł brutto. Najtańszą ofertę
złożyła firma ASCALOR: 50 331,60 brutto tj. 147,60 zł za odbiór. Trwają dalsze procedury dot. wyjaśnień
i uzupełnień oferty.

W sprawach bieżących głos zabrał Starosta Powiatu Raciborskiego Pan Grzegorz Swoboda, który
zawnioskował o przygotowanie stanowiska z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie
kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in.
obniżenia stawek podatku PIT. Ustalono, iż Biuro Związku przygotuje odpowiednie stanowisko, które
następnie zostanie poddane pod głosowanie przez Zgromadzenie Ogólne Związku w trybie
korespondencyjnym.
Ad. 5)
Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.

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, 13 stycznia 2020 r.
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