Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 5 lutego 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.

Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

4.

Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,

5.

Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,

6.

Dominik Konieczny – Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz,

7.

Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,

8.

Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,

9.

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego.

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 26/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru
nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19;
b) nr 27/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia
poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej
w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach poddziałania
4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej – RIT;
c) nr 28/2020 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.05.01.02-IZ.01-24341/19;
d) nr 29/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na
terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
4.
5.
6.
7.

Sprawy bieżące.
Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
Podpisanie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk dla studentów Politechniki Śląskiej.
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 porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie
Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku, wobec czego przystąpiono do głosowania
(9 głosów „za”).
Ad. 3)
a)
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 26/2020 w sprawie: zatwierdzenia
listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19.
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 Adam Wawoczny – Dyrektor Biura
Związku przedstawił listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 12.2.2. Infrastruktura
kształcenia zawodowego – RIT. Nie wniesiono uwag do przedstawionych informacji. Uchwała nr
26/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

b)
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 27/2020 w sprawie: poparcia
starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn.
„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w JastrzębiuZdroju” 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 159 456,83 zł. Członkowie Związku nie wnieśli uwag
do treści uchwały. Uchwała nr 27/2020 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

c)
W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 28/2020 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.05.01.02IZ.01-24-341/19. Dyrektor Biura Związku przedstawił Zgromadzonym proponowany skład KOP oraz
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listę projektów do oceny zgodności ze Strategią RIT. Uchwała nr 28/2020 została poddana pod
głosowanie i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

d)
Następnie Przewodniczący Związku przedstawił uchwałę nr 29/2020 w sprawie: aktualizacji składu
Grupy roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego. Do składu Grupy roboczej w miejsce Pani Magdaleny Gębalczyk – przedstawicieli Gminy
Świerklany, powołuje się Panią Edytę Kasperek. Członkowie Związku nie wnieśli uwag do
przedstawionych informacji. Uchwała nr 29/2020 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

Po zakończeniu omawiania projektów uchwał ujętych w porządku obrad głos zabrał Dyrektor Biura
Związku, który poinformował Członków Związku o konieczności zwołania Zgromadzenia Ogólnego
w trybie stacjonarnym z uwagi m.in. na konieczność zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych za 2019 r. W toku dyskusji ustalono, iż Zgromadzenie Ogólne
odbędzie się 4 marca 2020 r. o godz. 10.00 na auli budynku przy ul. Rudzkiej 13C w Rybniku. Tym
samym Przewodniczący Zarządu Związku zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę nr
30/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Zgromadzenie nie wnieśli uwag, po czym
przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 30/2020 została przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).

Ad. 4)
W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił Zgromadzonym najważniejsze informacje
dotyczące stanu wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020
dotyczące m.in. zmian w Harmonogramie naboru wniosków RPO WSL na 2020 rok i wprowadzenia
dodatkowego naboru z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT;
ogłoszonych naborów wniosków z poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 5.2.2. Gospodarka odpadami (PSZOK) i 10.2.2.
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych czy też ogólnego stanu realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych.

Kolejno Członkom Zarządu zaprezentowano projekt pisma do Ministra Klimatu Pana Michała Kurtyki
w sprawie apelu gmin w zakresie wsparcia przez rząd działań bezpośrednio realizowanych przez JST
w ramach Programów Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Biuro Związku przygotowało treść pisma na
wniosek Wójta Gminy Godów. Dokument został skonsultowany z samorządem. Członkowie Związku
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po zapoznaniu się z treścią pisma, pozytywnie odnieśli się do jego zapisów i przychylili się do wniosku
Gminy Godów w zakresie wystąpienia z takim apelem do Ministerstwa Klimatu.
W zakresie zadań dotyczących promocji i turystyki Subregion Zachodni decyzją Zgromadzenia Walnego
z dnia 5.12.2019 r. zarządza marką turystyczną Kraina Górnej Odry. Większość działań i ustaleń
turystyczno-promocyjnych w Biurze Związku aktualnie dotyczy rozwoju i promocji marki turystycznej:


Biuro Związku prowadzi rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, z którego
ma otrzymać wsparcie na promocję i rozwój Krainy Górnej Odry. Dodatkowo pojawiły się szanse
na pozyskanie większych środków dotyczących stworzenia bądź polepszenia infrastruktury na
rzekach i zbiornikach wodnych w KGO – na ten moment opracowano fiszkę projektu mającego na
celu polepszenie infrastruktury rzek, zbiorników wodnych oraz terenów wokół i prowadzących
bezpośrednio do nich;



dodatkowo we współpracy ze ŚOT przygotowywany jest audyt górnego odcinka Odry i jej dopływu
Rudy wraz z wytyczeniem szlaków kajakarskich i ich oznakowaniem; trwają również
przygotowania do audytu wybranych ścieżek rowerowych w Krainie Górnej Odry;



14.01.2020 r. w siedzibie Biura Związku goszczono przedstawicieli destynacji turystycznej
Moravian-Silesia Tourism z Ostrawy. Spotkanie dotyczyło bezkosztowego udziału Biura Związku
w realizowanym obecnie projekcie pn. „Śląsko-morawskie pogranicze” oraz wspólnego
przystąpienia Biura Związku wraz z MS-Tourism do mikroprojektu, w celu sfinansowania
niektórych działań promocyjnych na obszarze Krainy Górnej Odry. Planowany termin oddania
mikroprojektu to 03.03.2020 r.



trwają prace nad wydaniem folderu Witaj Przygodo w czeskiej wersji językowej. Dodatkowo
planowane jest wydanie w j. czeskim ulotek z bazą noclegową i gastronomiczną Krainy Górnej
Odry.

Członkowie Zarządu zostali zaznajomieni również z planem targowym na 2020 r.:


28.02.-29.02.2020 - promujemy Krainę Górnej Odry na targach turystycznych w Ostrawie. W celu
zwiększenia promocji Krainy Górnej Odry po stronie czeskiej planowane są na stoisku konkursy
z wiedzy o naszym obszarze, dlatego też Dyrektor Biura zaapelował o wsparcie konkursów
i przekazywanie upominków czy gadżetów promocyjnych na nagrody dla uczestników;



28.02.-01.03.2020 - promujemy Krainę Górnej Odry na targach turystycznych we Wrocławiu;



20.03-22.03.2020 - promujemy Krainę Górnej Odry na targach turystycznych w Łodzi;



27.03-29.03.2020 - promujemy Krainę Górnej Odryna targach w Katowicach;



04.04-05.04.2020 - promujemy Krainę Górnej Odry na targach w Gdańsku;



22.05-24.05.2020 - promujemy Krainę Górnej Odry na targach w Opolu;



październik 2020 r.- promujemy Krainę Górnej Odry na targach w Nadarzynie k. Warszawy.
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Kolejno Dyrektor Biura Związku zaprezentował pismo Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie
organizacji konferencji z okazji obchodów 30-lecia restytucji samorządu lokalnego, która odbędzie się
25 maja 2020 r. w Katowicach. Śląski Związek prosi o rozważenie możliwości zaangażowania
Subregionu Zachodniego w roli Partnera. Członkowie Zarządu popierają wskazaną inicjatywę. Biuro
Związku zostało zobowiązane do włączenia się w organizację konferencji.

Ad. 5)
Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.

Ad. 6)
Do udziału w posiedzeniu Zarządu Związku dołączył Pan prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – Prorektor
ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej, Pan dr hab. Inż. Jarosław
Brody – Zastępca Dyrektora Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej oraz Pan dr Zygmunt Łukaszczyk Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Filia Politechniki Śląskiej w celu podpisania porozumienia
w sprawie organizacji praktyk dla studentów Politechniki Śląskiej. Zawarte porozumienie dotyczy
wyrażenia woli współpracy w celu stworzenia i zapewnienia warunków do odbycia sześciomiesięcznych
praktyk dla studentów kierunku Inżyniera Miejska – studia I stopnia o profilu praktycznym.

Ad. 7)
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 lutego 2020 r.
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