Protokół Zgromadzenia Ogólnego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z 30 marca 2022 roku

Zgromadzenie Ogólne Członków Związku zwołano na dzień 30 marca 2022 roku. Obrady odbyły
się w siedzibie Biura Związku przy ul. Rudzkiej 13C w Rybniku. Początek obrad ustalono na godzinę
12.00. Lista osób obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał
4. Powołanie Sekretarza
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) nr 1/2022 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2021 rok”;
b) nr 2/2022 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby promocji
Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy Górnej Odry;
c) nr 3/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2022.
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad

Ad. 1)
Przewodniczący Związku Pan Piotr Kuczera powitał zebranych Członków Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na posiedzeniu Zgromadzenia
Ogólnego Związku.

Ad. 2)
Następnie Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Zgromadzenia Ogólnego. Pan Leszek Bizoń Starosta Powiatu Wodzisławskiego zaproponował
kandydaturę Pana Piotra Kuczery, który zaakceptował tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono
i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Piotr Kuczera został jednogłośnie wybrany na
Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego (42 głosy „za”).
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Następnie Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika zgłosił kandydaturę Leszka Bizonia Starosty
Powiatu Wodzisławskiego na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, który również wyraził chęć
pełnienia wskazanej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Zgromadzeni
przystąpili do głosowania i jednogłośnie dokonali wyboru (42 głosy „za”).

Ad. 3)
Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono
o prawomocności obrad (w Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyło 24 z 28 Członków Rzeczywistych
Związku reprezentujących 42 z 47 głosów co oznacza, że zebrało się kworum i Zgromadzenie może
podejmować prawomocne uchwały).

Ad. 4)
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego.
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Dyrektora Związku Pana Adama
Wawocznego, która przy braku innych kandydatur i wyrażeniu zgody przez ww. została przyjęta
jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. 5)
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie
Związku nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku spotkania, po czym przystąpiono do
głosowania. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. 6)
W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał.

Ad. a)
Jako pierwszy został odczytany projekt uchwały nr 1/2022 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania
rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2021 rok”. Treść
sprawozdania przy pomocy prezentacji multimedialnej zaprezentowała Pani Aleksandra Grabarczyk,
Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Turystyki. Zgromadzeni nie wnieśli uwag ani pytań do treści
uchwały. Przystąpiono do głosowania, uchwała nr 1/2022 została przyjęta jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. b)
W dalszym toku posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Pan Piotr Kuczera odczytał treść projektu
uchwały nr 2/2022 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby
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promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku podczas II edycji Festiwalu Krainy Górnej Odry. Tegoroczna edycja Festiwalu
odbędzie się w dniach 24-26 czerwca br. na terenie 7 samorządów. Partnerami merytorycznymi
festiwalu są: Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmina Krzyżanowice, Gmina Kuźnia Raciborska, Miasto Racibórz,
Miasto Rybnik, Miasto Żory, Miasto Wodzisław Śląski oraz Powiat Raciborski. Do tak przedstawionych
informacji Zgromadzeni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto
uchwałę jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. c)
Na koniec przedstawiono treść projektu uchwały nr 3/2022 w sprawie: zmiany planu finansowego na
rok 2022. Dokonano zmian planu finansowego Związku ustalając łączne kwoty: po stronie przychodów
na kwotę: 4 705 807,04 złotych i po stronie wydatków na kwotę: 4 705 807,04 złotych. Zmiany dotyczą
m.in. realizacji projektu „Łączymy z energią…”, „Gminy z dobrą energią” oraz „Śląskie. Przywracamy
błękit…”, a także uzyskanych dofinansowań z Śląskiej Organizacji Turystycznej na projekty związane
z marką turystyczną Kraina Górnej Odry. Do tak przedstawionych informacji Zgromadzeni nie wnieśli
uwag. Przystąpiono do głosowania, w trakcie którego przyjęto uchwałę jednogłośnie (42 głosy „za”).

Ad. 7)
W sprawach bieżących przedstawiona została informacja z realizowanych szkoleń dla pracowników JST
i ich jednostek podległych, promocji i turystyki oraz projektów realizowanych przez Biuro Związku.

Kolejno Dyrektor Związku przedstawił Zgromadzonym informację o rezygnacji z udziału w konkursie na
opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP. IP POIiŚ 2014-2020 Centrum
Unijnych Projektów Transportowych ogłosił w lutym br. nabór na opracowanie przedmiotowej
dokumentacji. Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową wyliczono, że wniosek aplikacyjny
Związku nie osiągnąłby minimalnej ilości punktów na ocenie merytorycznej ze względu na fakt, że
Subregion Zachodni nie uczestniczył w pilotażu CUPT, którego celem było wsparcie miast
wojewódzkich w przygotowaniu i aktualizacji SUMP poprzez pomoc zespołu ekspertów w zakresie
tworzenia planów mobilności. W związku z powyższym angażowanie środków finansowych na pomoc
w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej wydaje się niezasadne. Biuro Związku będzie wyszukiwało
innych potencjalnych źródeł opracowania SUMP. Co więcej, w chwili obecnej zapisy projektu programu
regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” wskazują, że Związek Subregionu
Zachodniego nie musi obligatoryjnie posiadać przedmiotowego dokumentu, a przedsięwzięcia
związane z mobilnością mogą wynikać ze Strategii ZIT. Zgromadzeni Członkowie Związku nie wnieśli
uwag do przedmiotowej informacji.
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Następnie przedstawiono również prezentację multimedialną dotyczącą podsumowania wdrażania
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, założeń Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych na lata 2021-2027 oraz podsumowania przekazanych do Biura Związku fiszek projektów
zintegrowanych. Przy tym przekazano Zgromadzeniu Ogólnym decyzję o organizacji w miesiącu
kwietniu i maju br. spotkań warsztatowych z udziałem pracowników Biura Związku oraz przedstawicieli
poszczególnych samorządów w zakresie ZIT 2021-2027 i opracowania fiszek projektowych, które będą
stanowiły załączniki do strategii subregionalnej.

Ad. 8)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Piotr Kuczera zamknął obrady
Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Sekretarz:
(-) Adam Wawoczny

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Piotr Kuczera

Rybnik, 30 marca 2022 r.

4

