Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 4 marca 2020 r.

Na posiedzeniu obecni byli:
1.

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

2.

Wiesław Janiszewski –Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3.

Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta Gminy Godów,

4.

Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,

5.

Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,

6.

Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,

7.

Izabela Kalinowska – I Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śl.,

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 32/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych
Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana
urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego;
b) nr 33/2020 w sprawie: objęcia patronatem honorowym XX-stą Eko-Wystawę w Pietrowicach
Wielkich;
c) nr 34/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;
d) nr 35/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczenia niskiej emisji na
terenie Subregionu Zachodniego;
e) nr 36/2020 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu
Zachodniego i aktualizacji jej składu.
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, bądź ich reprezentantów.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad.
W miejsce uchwały nr 32/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych
w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19, wprowadzono uchwałę w sprawie przyjęcia
stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu
„Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego o tej samej numeracji. Zgromadzeni Członkowie
Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku, wobec czego przystąpiono do głosowania
(11 głosów „za”).
Ad. 3)
a)
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 32/2020 w sprawie: przyjęcia
stanowiska w zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu
„Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W związku z realizacją projektu przyjęto, iż:


nie dopuszcza się częściowej rezygnacji z montażu jednej z instalacji wybranych przez
Wnioskodawców na etapie składania wniosku o przyznanie grantu;



dopuszcza się możliwość zmiany wariantu wymiany kotła w uzasadnionych przypadkach (np.
opóźnienia w wykonaniu sieci gazowej w rejonie budynku) po uprzedniej analizie dostępnych
środków finansowych przeznaczonych na dany rodzaj instalacji;



dopuszcza się do udziału w projekcie osoby, które nie były wnioskodawcami na etapie
składania wniosków o przyznanie grantu, jednak stały się właścicielami/współwłaścicielami
/użytkownikami wieczystymi nieruchomości (np. w wyniku dziedziczenia, otrzymania
darowizny,

kupna),

dla

której

wniosek

o

przyznanie

grantu

złożył

ówczesny

właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty, pod warunkiem złożenia przez te osoby
oświadczenia o podtrzymaniu chęci udziału w projekcie i przejęciu na siebie praw
i obowiązków dotychczasowego wnioskodawcy;


dopuszcza się do udziału w projekcie Wnioskodawców, którzy byli wnioskodawcami na etapie
składania wniosków o przyznanie grantu dla nieruchomości, a stali się właścicielami/
współwłaścicielami/użytkownikami wieczystymi innej nieruchomości (np. w wyniku
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dziedziczenia, otrzymania darowizny, kupna), dla której wniosek o przyznanie grantu złożył
ówczesny właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty, pod warunkiem złożenia przez te
osoby oświadczenia o podtrzymaniu chęci udziału w projekcie i przejęciu na siebie praw
i obowiązków dotychczasowego wnioskodawcy.
Nie wniesiono uwag do przedstawionych informacji. Uchwała nr 32/2020 została poddana pod
głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

b)
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 33/2020 w sprawie: objęcia
patronatem honorowym XX-stą Eko-Wystawę w Pietrowicach Wielkich. Członkowie Zarządu zostali
zaznajomieni z wnioskiem o patronat, który złożyła Gmina Pietrowice Wielkie. Nie wniesiono uwag do
treści uchwały. Uchwała nr 33/2020 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

c)
W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 34/2020 w sprawie: aktualizacji składu Grupy
roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Do
Grupy roboczej powołano Panią Katarzynę Skrobak – przedstawicielkę Gminy Godów, jako Stałego
Zastępcę oraz w miejsce Pani Hanny Apackiej – przedstawicielki Gminy Kornowac, Pana Adama Pander.
Uchwała nr 34/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

d)
Następnie Zastępca Przewodniczącego Związku przedstawił uchwałę nr 35/2020 w sprawie:
aktualizacji składu Grupy roboczej ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego.
Do składu Grupy roboczej powołano Panią Annę Brzemia-Hoszycką przedstawicielkę Gminy Godów,
jako stałego Zastępcę. Członkowie Zarządu Związku nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.
Uchwała nr 35/2020 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).

e)
Na koniec przedstawiono projekt uchwały nr 36/2020 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds.
promocji turystycznej Subregionu Zachodniego i aktualizacji jej składu. W celu racjonalizacji
prowadzonych działań dotyczących marki turystycznej Subregionu Zachodniego postanowiono
o zmianie nazwy Grupy roboczej, której pełna nowa nazwa brzmi: Grupa robocza ds. promocji
turystycznej Subregionu Zachodniego, na nazwę: Grupa robocza ds. promocji marki turystycznej Kraina
Górnej Odry. W związku z powyższym zmianie uległy niektóre zapisy regulaminu prac grupy.
Dodatkowo do Grupy roboczej powołano Pana Grzegorza Kawalec przedstawiciela Miasta Racibórz
w miejsce Pani Aleksandry Buban, oraz Panią Gabrielę Brzemia - przedstawicielkę Gminy Godów jako
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zastępcę dla Pani Tatiany Stopyra. Uchwała nr 36/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta
jednogłośnie (11 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. pisma Wicemarszałka Województwa Śląskiego w sprawie przyspieszenia kontraktacji
środków RIT, harmonogramu naboru wniosków RPO WSL na 2020 rok i aktualnego stanu oceny
wniosków pod kątem zgodności ze Strategią RIT.

Kolejno Członkom Zarządu zaprezentowano pismo Prezydenta Miasta Racibórz Pana Dariusza
Polowego w sprawie wydłużenia o miesiąc terminu naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20
w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej – RIT. W temacie wywiązała się dyskusja. W związku z faktem, iż nabór
kończy się 2 kwietnia br., a z 19 samorządów, które potwierdziły gotowość do złożenia projektu tylko
Miasto Racibórz zgłosiło problemy przy tworzeniu dokumentacji do projektu, Zarząd Związku
postanowił odrzucić wniosek o wydłużeniu naboru. Decyzja ta uwarunkowana była m.in. pismem UM
WSL o przyśpieszeniu kontraktacji środków RIT i ryzykiem nieosiągnięcia optymalnych wskaźników
finansowych.
Kolejno Dyrektor Biura przedstawił po krótce informacje z zakresu prac Grup roboczych, promocji
i turystyki oraz podejmowanych inicjatyw na rzecz działalności Związku.

Aktualnie prowadzone są rozmowy dotyczące przystąpienia do programu Komisji Europejskiej LIFE
z zakresu działań na rzecz ochrony oraz poprawy jakości środowiska, zatrzymania i odwracania procesu
utraty różnorodności biologicznej, w tym wspierania sieci Natura 2000. Planuje się, iż liderem projektu
będzie Województwo Śląskie, a partnerami: Związek Subregionu Zachodniego, Wody Polskie, Lasy
Polskie i RDOŚ. Zarząd Związku w toku dyskusji wyraził poparcie dla planowanej inicjatywy pod
warunkiem, iż każdy samorząd będzie miał możliwość przedłożenia swoich pomysłów co do ochrony
bioróżnorodności na swoim terenie.

Politechnika Śląska, z którą Związek podpisał porozumienie prosi o przesyłanie propozycji prac
licencjackich, inżynierskich czy magisterskich z zakresu optymalizacji procesów w administracji
samorządowej lub innych dziedzin, które w późniejszym czasie JST mogą wykorzystać w praktyce.
Zarząd Związku zobowiązał Biuro Związku do przekazania informacji do Członków Związku
i przygotowanie zbiorczej odpowiedzi dla Politechniki.
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Kolejno głos zabrał Prezydent Miasta Żory Pan Waldemar Socha w sprawie planów budowy szybkiej
linii kolejowej w naszym regionie i konsultacji prowadzonych przez Centralny Port Komunikacyjny.
Plany budowy kolei niepokoją mieszkańców regionu. Kolejne samorządy przedstawiają swoje
stanowiska w tym zakresie. W temacie wywiązała się dyskusja. Ustalono, iż w piątek (06.03.2020 r.)
w Biurze Związku odbędzie się spotkanie Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego, która wypracuje
odpowiednie stanowisko w sprawie poparcia budowy szybkich kolei z jednoczesnymi uwagami
i rekomendacjami co do przebiegu linii kolejowej. Następnie stanowisko to będzie przedmiotem obrad
Zarządu Związku. Ze względu na fakt, iż konsultacje społeczne kończą się 10 marca br. sprawie nadano
tryb pilny.

Ad. 5)
Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu w trybie stacjonarnych odbędzie się 30 marca 2020 r. o godz.
12.00 w Biurze Związku w związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdania z działalności Związku
za 2019 rok. Niniejsze spotkanie zostanie poprzedzone Zarządem w trybie korespondencyjnym
w sprawie stanowiska dotyczące szybkiej kolei CPK.

Ad. 6)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca zamknął
posiedzenie.

Protokołowała:
(-) Aleksandra Grabarczyk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

(-) Piotr Kuczera

Rybnik, 4 marca 2020 r.
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