Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 20 maja 2020 r.

Na posiedzeniu obecni byli:
1.

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,

2.

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

3.

Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

4.

Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,

5.

Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,

6.

Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,

7.

Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,

8.

Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,

9.

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,

10. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.
Zaproszone osoby:
1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku,
3. Paweł Tułodziecki – Pracownika Biura Związku.
Porządek obrad:
1.

Stwierdzenie prawomocności spotkania.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Podjęcie uchwał:
a) nr 53/2020 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
b) nr 54/2020 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;
c) nr 55/2020 w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentacji projektu
planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW.

4.

Sprawy bieżące.

5.

Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

6.

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 początkowo 9, a ostatecznie 10 z 11 Członków Zarządu (Starosta Powiatu
Wodzisławskiego Pan Leszek Bizoń dołączył do posiedzenia w trakcie jego trwania – od omawiania
projektu uchwały nr 55/2020). Następnie Przewodniczy Zarządu Związku przedstawił porządek obrad.
Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku, wobec czego
przystąpiono do głosowania (9 głosów „za”).
Ad. 3)
a)
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 53/2020 w sprawie: zwołania
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku. Biuro Związku dokonało w zakresie tej uchwały autopoprawki Załącznika nr 1 do
uchwały rozszerzając pkt. 6 Porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego o punkty od f) do i) w związku
z czym ukształtował się on następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie Zgromadzenia
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
Powołanie Sekretarza
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) nr 4/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2019 rok;
b) nr 5/2020 w sprawie: udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2019 rok;
c) nr 6/2020 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2020;
d) nr 7/2020 w sprawie: przyjęcia Strategii komunikacji marketingowej obszaru Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego;
e) nr 8/2020 w sprawie: przyjęcia Koncepcji rozwoju produktów turystycznych obszaru
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
f) nr 9/2020 w sprawie: zmian w Statucie Związku;
g) nr 10/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”;
h) nr 11/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”;
i) nr 12/2020 w sprawie: zmiany „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.

7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad
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Dyrektor Biura Związku wyjaśnił, iż zaproponowana zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia
możliwości odbywania zdalnych posiedzeń organów Związku z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej w szczególności zatwierdzania sprawozdań finansowych, a także przyjmowania zmian
do planu finansowego w sytuacjach wystąpienia powszechnego zagrożenia, wprowadzenia ograniczeń
i zakazów. Nie wniesiono uwag do przedstawionych informacji. Jednocześnie ustalono, iż
Zgromadzenie Ogólne odbędzie się 19 czerwca 2020 r. o godz. 10 na auli budynku, w którym mieści się
siedziba Związku. Uchwała nr 53/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie
(9 głosów „za”).
b)
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 54/2020 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.
Treść uchwały szczegółowo omówił Dyrektor Biura Związku, który wyjaśnił, iż zmiany regulaminu
dotyczą przede wszystkim możliwości przeprowadzenia naboru uzupełniającego do projektu, który
zaplanowano na miesiąc czerwiec. Nie wniesiono uwag do treści uchwały. Uchwała nr 54/2020 została
przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”).
c)
W dalszej części zaprezentowano projekt uchwały nr 55/2020 w sprawie: przystąpienia do
opracowania dokumentacji projektu planowanego do złożenia w Programie działań na rzecz
środowiska i klimatu (LIFE) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków
krajowych NFOŚiGW. Dyrektor Biura przedstawił następujące informacje: Województwo Śląskie
planuje przygotowanie i złożenie wniosku do Programu LIFE, w ramach podprogramu na rzecz
środowiska w obszarze przyroda i różnorodność biologiczna. Projekt będzie obejmował przede
wszystkim działania w obszarze rzeki i dorzecza Górnej Odry. Program LIFE poświęcony jest
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Celem głównym
proponowanego projektu jest przygotowanie przedsięwzięcia obejmującego działania w zakresie
ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologicznej. Montaż finansowy przewiduje
finansowanie w wysokości 95%, wkład własny ponoszą wszyscy Partnerzy. Zakładany budżet projektu
wynosi około 80 – 100 mln zł. Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2030” wśród obszarów cennych przyrodniczo na terenie Subregionu Zachodniego można wyróżnić
następujące gminy z terenu Subregionu Zachodniego: Czerwionka-Leszczyny, Kuźnia Raciborska, Lyski,
Nędza, Racibórz, Rybnik, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Żory. Nie można wykluczyć udziału
w projekcie innych gmin z terenu Subregionu Zachodniego po zdefiniowaniu kluczowych zjawisk
problemowych w projekcie. Jednym z celów ogólnych jest wspieranie dalszego rozwoju wdrażania
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i zarządzania siecią „Natura 2000”. Z ważniejszych planowanych działań należy wymienić: rozwój
lokalnej infrastruktury turystycznej (rozumiany jako ograniczenie zagrożeń dla obszarów cennych
przyrodniczo ze strony ekspansywnego rozwoju ruchu turystycznego) czy małą retencję wodną jako
metodę łagodzenia skutków suszy, ograniczania ryzyka powodziowego i ochronę różnorodności
biologicznej. Planuje się, iż Liderem projektu będzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
partnerem koordynującym: Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Proponowani
Partnerzy towarzyszący to z kolei: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Park Śląski w Chorzowie,
Śląski Ogród Botaniczny, Politechnika Śląska, Śląska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo
Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Park Krajobrazowy Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach,
Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu objętego działaniami w ramach projektu. Partnerem
międzynarodowym miałby być Kraj Morawsko-Śląski. Korzyści z perspektywy Gmin Subregionu
Zachodniego to m.in: korzyści środowiskowe wynikające z zachowania dziedzictwa biologicznego
regionu,

przy

jednoczesnej

możliwości

rozwoju

turystycznego;

stymulowanie

rozwoju

bioróżnorodności regionu; wypromowanie nowej marki „Kraina Górnej Odry” w wyniku działań
o zasięgu ogólnoeuropejskim; znaczące korzyści finansowe dla gmin uczestniczących w projekcie
wynikające z nakładów na rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej; łagodzenie skutków suszy
i ograniczanie ryzyka powodziowego dzięki działaniom w obszarze małej retencji wodnej. Finalny
zasięg projektu oraz jego szczegółowy zakres zostaną ustalone w toku prac przygotowawczych do
złożenia wniosku wstępnego.
W temacie uchwały wywiązała się dyskusja, zwłaszcza w kontekście objęcia wsparciem 10 JST
wynikających ze Strategii Województwa Śląskiego 2030. Ustalono, iż Biuro Związku prześle do
wszystkich gmin i powiatów subregionu zachodniego maila w sprawie zaproponowania obszarów
możliwych do wsparcia w ramach projektu LIFE, zaś Biuro Związku wraz z Liderem i Partnerami Projektu
zweryfikują zasadność i techniczną możliwość ujęcia ich we wniosku o dofinansowanie. Na tym
dyskusję zakończono. Uchwała nr 55/2020 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie
(10 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. Stan
wdrażania RIT Subregionu Zachodniego przedstawia się następująco:


wnioski wybrane do dofinansowania – 80,33%,



kontraktacja – 77,08%,



zatwierdzone wnioski o płatność – 48,70%,
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certyfikacja środków do UE – 49,52%.

Pracownicy Biura Związku na bieżąco reagują na wnioski o wydłużenia terminów trwania naborów
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju.
Do tej pory IZ RPO WSL wydłużyła, na wniosek IP RIT, terminy 5 naborów. Dyrektor Biura Związku
przedstawił również informację o sześciu naborach trwających wraz z informacją o gotowości do
złożenia projektów przez JST.
Kolejno Dyrektor Biura przedstawił po krótce informacje z zakresu prac Grup roboczych, promocji
i turystyki oraz podejmowanych inicjatyw na rzecz działalności Związku.
Szkolenia dla JST
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zmieniono formułę szkoleń organizowanych przez Związek.
W miejsce szkoleń stacjonarnych zorganizowano szkolenia online, przy wykorzystaniu platformy Zoom.
Od ostatniego posiedzenia Zarządu zorganizowano 2 szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych i regulaminy pracy w samorządach oraz Dostęp do informacji publicznej. Planuje się również
w czerwcu przeprowadzenie szkoleń z zakresu: urlopów i innych nieobecności w pracy; rozwiązywania
umów o pracę; pracowniczych Planów Kapitałowych oraz KPA w kontekście wdrożenia ustaw COVID.
Projekt „Nie truj sąsiada…”
Po zamknięciu placówek szkolnych w marcu br. wszelkie działania związane z konkursem dla szkół
w ramach projektu zostały zawieszone. Odwołano zaplanowane dla mieszkańców punkty
konsultacyjne, które miały być realizowane w poszczególnych gminach. Biuro Związku zwróciło się do
WFOŚiGW z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca roku 2020 tak, aby zadania
skierowane do szkół wznowić po powrocie uczniów do placówek. Złożono również wniosek o zmianę
formuły tradycyjnej punktów konsultacyjnych dla mieszkańców na warsztaty informacyjne
prowadzone on - line. WFOŚiGW wyraził zgodę na powyższe.
Projekt „Łączymy z energią…”
Od 24 marca do 20 maja 2020 roku wypłacono w sumie 302 wnioski o wypłatę grantu na kwotę 4 871
916,43 zł. Kolejne ocenione wnioski zostały przygotowane do wypłaty. Cały czas przyjmowane
i oceniane są dokumenty firm instalacyjnych. Na liście jest już ponad 100 wykonawców. Trwają odbiory
instalacji u mieszkańców. Z uwagi na obecnie panującą sytuację, odbiory realizowane są w systemie
zdalnym. Na bieżąco (również w trybie zdalnym) podpisywane są umowy powierzenia grantu
z Beneficjentami Projektu. Pojawiła się również konieczność rozwiązania kilku umów z Grantobiorcami,
którzy nie wywiązali się z umownego terminu 120 dni na realizację inwestycji.
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Projekt „Gminy z dobrą energią…”
Od początku marca br. podpisano 71 umów powierzenia grantu. 10 uczestników zgłosiło już
zakończenie realizacji instalacji. Pierwsze wypłaty grantów planowane są na 21-22 maja br. Urząd
Marszałkowski przekazał pierwszą zaliczkę na realizację projektu w kwocie 1 056 000,00 zł. W związku
z rezygnacjami wnioskodawców w ramach projektu planuje się ogłoszenie naboru uzupełniającego. Na
ten moment rezygnację z udziału potwierdziło 79 osób. Powodami rezygnacji były zazwyczaj względy
finansowe i wykonanie wymiany kotła z innych źródeł.
Turystyka i promocja
Trwają

prace

nad

budową

serwisu

slaskie.travel

oraz

regionalnych

podserwisów

(krainagornejodry.slaskie.travel). Związek Subregionu Zachodniego pozyskał w ostatnim czasie środki
na dofinansowanie ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na publikacje w łącznej wysokości 14.900,00 zł
tj. przewodnik „Witaj Przygodo”, ulotki z bazą noclegową i gastronomiczną w Krainie Górnej Odry,
przewodnik po Krainie Górnej Odry, w tym także w wersji czeskiej. Na zlecenie ŚOT przeprowadzono
2 audyty: ścieżek rowerowych w Lasach Rudzkich, rzeki Rudy i górnego odcinka Odry znajdującego się
w woj. śląskim. We współpracy ze ŚOT i Stowarzyszeniem Aktywni Team złożono 2 wnioski do Budżetu
Obywatelskiego, na oznakowanie szlaków wodnych na rzekach Rudzie i Odrze oraz oznakowanie trasy
rowerowej w Lasach Rudzkich. Związek planuje złożyć wnioski w konkursie na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki dot. promocji marki turystycznej Kraina
Górnej Odry oraz Dni Otwarte obiektów turystycznych w Krainie Górnej Odry.
Ad. 5)
Ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu Związku na dzień 19 czerwca godz. 9.00 w Rybniku
przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego.
Ad. 6)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku zamknął posiedzenie.

Protokołował:
(-) Adam Wawoczny

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Mieczysław Kieca

Rybnik, 20 maja 2020 r.
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