
 

UCHWAŁA NR 70/2021 

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

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 
 

w sprawie:     przyjęcia stanowiska w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
wdrażanych w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 
Województwa Śląskiego 2030 

 
 
 
Działając na podstawie § 22 ust. 2, w związku z § 4 ust. 3 Statutu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
 

Zarząd Związku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się stanowisko w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych w ramach 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 w brzmieniu 

załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku do przekazania treści niniejszego stanowiska do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 

(-) Piotr Kuczera 
 

 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 70/2021 Zarządu Związku  

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
z siedzibą w Rybniku z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

 

 Stanowisko 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 z siedzibą w Rybniku w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych 

w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 

 

 

Przedstawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego „Terytorialny Plan Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Śląskiego 2030” (v. 03) nakreślił proces transformacji siedmiu 

podregionów województwa śląskiego. Plan ten w latach 2021-2027 ma być podstawą do 

wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych, 

unijnych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych. 

 

Samorządy skupione w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku, w związku z trwającymi pracami nad dokumentami programowymi  

apelują o to, aby terytorialny zakres wsparcia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

obejmował obszar całego podregionu rybnickiego.  

 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie 18 z 25 gmin 

podregionu rybnickiego zostało wyznaczonych jako Obszar Strategicznej Interwencji – gminy  

w transformacji górniczej. Do udzielenia wsparcia w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji predystynowane zostały gminy, które w najwyższym stopniu są dotknięte 

konsekwencjami eksploatacji złóż węgla kamiennego.  

 

W ramach przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu dokumentu Fundusze Europejskie 

dla Śląskiego 2021-2027 wskazuje się, że instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

w priorytecie VIII Śląskie w transformacji będzie wdrażany w następujących działaniach: 

1. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. 

2. Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawa 

wskaźników różnorodności biologicznej w terenach wykorzystanych w celach środowiskowych. 
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3. Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń. 

4. Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe regionu. 

5. Rozwój kształcenia w szczególności branżowego we współpracy z przedsiębiorcami, 

w szczególności zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd Związku zauważa, iż istnieje ogromna obawa marginalizacji bądź 

wykluczenia: Miasta Racibórz, Gminy Kuźnia Raciborska, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta 

Krzanowice, Gminy Krzyżanowice, Gminy Nędza, Gminy Rudnik i Powiatu Raciborskiego z niektórych 

wskazanych wyżej obszarów wsparcia. Zwłaszcza ze względu na przyjętą linię demarkacyjną 

wykluczającą regiony górnicze z możliwości uzyskania dofinansowania z FE SL 2021-2027 z takich 

działań jak OZE czy szkolnictwo zawodowe. 

 

Wobec powyższego Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku postuluje, aby gminy powiatu raciborskiego zostały objęte wsparciem 

w ramach obszarów: B1.1 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii oraz 

C1.2 Rozwój kształcenia w szczególności branżowego we współpracy z przedsiębiorcami, 

w szczególności zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami poprzez zapewnienie im 

dostępu do środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowanych z alokacji 

FST, bądź przygotowanie kontraktu programowego, na zasadach analogicznych jak dla gmin 

subregionu północnego województwa śląskiego.  

  
 
 

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 

 

(-) Piotr Kuczera 
 

 


