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 Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 24 maja 2022 r. 

  

 

Na posiedzeniu obecni byli: 

 

1. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Przewodniczący Zarządu Związku, 

2. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyny, 

3. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, 

4. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

6. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza, 

7. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, 

8. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 

9. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego, 

10. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, 

11. Tadeusz Skatuła – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego. 

 

Zaproszone osoby: 

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Związku, 

2. Aleksandra Grabarczyk – Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Turystyki. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

a) nr 11/2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2021 rok; 
 

b) nr 12/2022 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i aktualizacji jej składu; 
 

4. Podsumowanie warsztatów dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 1)  i 2) 

Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Pan Piotr Kuczera, który 

powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która 
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stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad. W posiedzeniu 

uczestniczyło 11 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                

(11 głosów „za”).  

 

Ad. 3)  

a) 

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 11/2022 w sprawie: przyjęcia 

sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2021 rok. Treść sprawozdania merytorycznego i finansowego 

z działalności Związku za 2021 rok przedstawił Dyrektor Związku Pan Adam Wawoczny. Następnie 

uchwała nr 11/2022 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”). 

 

b) 

Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 12/2022 w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i aktualizacji jej 

składu. W związku z działaniami wdrożeniowymi związanymi z unijną perspektywą finansową na lata 

2021-2027 zmianie ulega nazwa grupy roboczej na Grupę roboczą ds. funduszy europejskich 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W związku z powyższym dokonano też aktualizacji 

regulaminu pracy grupy oraz zaktualizowano jej skład w zakresie przedstawiciela Powiatu 

Raciborskiego. Uchwała nr 12/2022 została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie 

(11 głosów „za”).  

 

Ad. 4) 

W kolejnym punkcie obrad podsumowano warsztaty merytoryczne dot. Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych 2021-2027. Biuro Związku w kwietniu br. zakończyło cykl warsztatów merytorycznych 

dla przedstawicieli JST w Subregionie Zachodnim: 

− 20.04.2022 r. dla przedstawicieli Miasta Rybnika, Miasta Żory i Powiatu Rybnickiego – 14 osób; 

− 22.04.2022 r. dla przedstawicieli Miasta Jastrzębie-Zdrój i Powiatu Wodzisławskiego – 30 osób; 

− 25.04.2022 r. dla przedstawicieli Powiatu Raciborskiego – 17 osób. 

 

Na warsztatach omawiana była m.in. definicja projektu zintegrowanego  wg wstępnej wersji „Zasad 

realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce perspektywie finansowej 2021-2027” oraz zgłoszone 

fiszki projektów ZIT. Samorządy zgłosiły trudności w przygotowaniu projektów zintegrowanych 

z zakresu efektywności energetycznej budynków publicznych; wielokrotnie przekroczone 
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zapotrzebowanie na środki względem dostępnej alokacji oraz brak szczegółowych wytycznych czy 

kryteriów oceny, które uniemożliwiają przygotowanie projektów. 

 

Kolejno przystąpiono do dyskusji na temat dostępnej alokacji na projekty zintegrowane w ramach 

programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

W chwili obecnej środki ZIT mogą zostać przeznaczone na następujące działania dot.: 

− efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej; 

− efektywności energetycznej budynków mieszkalnych; 

− ochrony różnorodności biologicznej; 

− zrównoważonego transportu miejskiego; 

− Regionalnych Tras Rowerowych; 

− zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym; 

− rozwoju ZIT; 

− rozwoju energetyki rozproszonej opartej o OZE; 

− niwelowania skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, oprawę 

wskaźników różnorodności biologicznej w celach środowiskowych; 

− poprawę stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń; 

− ponownego wykorzystania terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe regionu; 

− rozwoju kształcenia w szczególności branżowego we współpracy z przedsiębiorcami, 

w szczególności zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 

 

Z uwagi na niski poziom dostępnych środków ZIT w działaniu dot. ochrony różnorodności biologicznej 

oraz Regionalnych Tras Rowerowych ustalono, iż do Strategii Terytorialnej na listę podstawową 

zostaną wpisane tylko pojedyncze projekty możliwe do realizacji (w zakresie bioróżnorodności – 1, 

a w zakresie Regionalnych Tras Rowerowych – 2). Kolejno ustalono, iż w zakresie rozwoju energetyki 

rozproszonej opartej o OZE oraz zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym projekty 

będą wdrażane również bezpośrednio przez Biuro Związku, w związku z powyższym do Strategii 

zostaną wpisane projekty na kwotę maksymalną 10 mln zł dot. kultury i turystyki oraz na kwotę max. 

50 mln zł na OZE z przeznaczeniem na projekt grantowy dla mieszkańców subregionu. 

 

Następnie dyskutowano o pozostałych działaniach ZIT i przygotowaniu projektów zintegrowanych. 

Ustalono, iż w ramach kolejnego posiedzenia Zarządu Związku sześć powiatów subregionu przedstawi 

swoje propozycje nt. możliwości przygotowania projektów ZIT.  
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Ad. 5) 

W sprawach bieżących Dyrektor Związku przedstawił Zgromadzonym najważniejsze informacje 

dotyczące działań z zakresu promocji i turystyki, rozwoju usług szkoleniowych oraz stanu realizacji 

projektów „Łączymy z energią…”, „Gminy z dobrą energią…” i „Śląskie. Przywracamy błękit…”. 

 

Ad. 6) 

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 6 czerwca 2022 r. 

 

Ad. 7) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Piotr Kuczera zamknął 

posiedzenie.   
 

 

 

 

 

       Protokołowała: 

(-) Aleksandra Grabarczyk 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
                                      (-) Piotr Kuczera 

 

 

Rybnik, 24 maja 2022 r.  


