
 

UCHWAŁA NR 12/2022 

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

z dnia 24 maja 2022 r. 
 

w sprawie: zmiany nazwy Grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 i aktualizacji jej składu 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

 

Zarząd Związku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z działaniami wdrożeniowymi związanymi z unijną perspektywą finansową na lata 2021-

2027 zmianie ulega nazwy Grupy roboczej powołanej na podstawie uchwały nr 6/2012 Zarządu 

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

z dnia 31 sierpnia 2012 r., której pełna nazwa brzmi: Grupa robocza ds. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na nazwę: Grupa robocza ds. funduszy 

europejskich Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

 

§ 2 

1. Dokonuje się zmian w regulaminie prac Grupy roboczej poprzez: 
 

a)  zmianę § 1, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: 
 

Grupa robocza została powołana w celu koordynowania prac związanych 

z programowaniem i wdrażaniem funduszy europejskich, w szczególności Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych i innych potencjalnych źródeł z polityki spójności/polityki 

regionalnej na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz 

przedstawiania wniosków z tych prac Zarządowi Subregionu Zachodniego. 
 

b) zmianę § 2, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: 
 

1. Obsługę posiedzeń Grupy roboczej zapewnia Biuro Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

2. Pracami Grupy roboczej kieruje Dyrektor Związku jako Koordynator Grupy roboczej, 

do którego obowiązków należy nadzór nad prawidłowością prac Grupy roboczej. 

3. W przypadku jego nieobecności pracami Grupy roboczej kieruje Kierownik Referatu 

Rozwoju, Promocji i Rozwoju. 

4. Grupa robocza pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę pojawiających się 

potrzeb. 

5. Posiedzenie Grupy roboczej zwołuje Koordynator, bądź też jest ono zwoływane na 

wniosek co najmniej trzech Członków Grupy roboczej. 



6. Zaproszenie na posiedzenie Grupy jest rozsyłane do Członków Grupy na co najmniej 

5 dni kalendarzowych, a w przypadkach pilnych na co najmniej 2 dni kalendarzowe 

przed spotkaniem. 

7. W przypadku absencji powtarzającej się trzy razy z rzędu następuje wykluczenie 

z miejsca w Grupie roboczej. Biuro Związku zwraca się do samorządu, który zgłosił 

kandydaturę osoby niestawiającej się na posiedzenia Grupy roboczej o wskazanie 

nowego kandydata. 

8. Z posiedzenia prac Grupy roboczej, Biuro Związku spisuje protokół. Protokół obejmuje 

przebieg posiedzenia oraz podjęte rozstrzygnięcia. 
 

c) zmianę § 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

1. Porządek obrad oraz materiały będące przedmiotem obrad będą przesyłane do 

członków grupy roboczej za pośrednictwem poczty e-mail. 

2. Decyzje podczas posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym. W razie równości głosów decyduje głos Koordynatora grupy roboczej, 

a w razie jego nieobecności Kierownika Referatu Rozwoju, Promocji i Turystyki. 
 

d) zmianę § 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

1. Koordynator grupy roboczej przedstawia na bieżąco Zarządowi Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku sprawozdanie z prac tejże grupy. 

2. Sprawozdanie z pracy grupy roboczej przygotowuje Biuro Związku. 

 

2. Tekst jednolity Regulaminu prac Grupy roboczej ds. funduszy europejskich Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

1. Zmianie ulega skład Grupy roboczej, do której powołuje się w miejsce Pani Justyny Bajaś – 

przedstawicieli Powiatu Raciborskiego, Panią Dominikę Świerk-Bara. 

2. Zaktualizowany skład Grupy roboczej ds. funduszy europejskich Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczącego Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Piotr Kuczera 
 

 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2022 
 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
z dnia 24 maja 2022  r. 

 

 

Regulamin pracy grupy roboczej ds. funduszy europejskich Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego 

 

§ 1 

Grupa robocza została powołana w celu koordynowania prac związanych z programowaniem i wdrażaniem 

funduszy europejskich, w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i innych potencjalnych 

źródeł z polityki spójności/polityki regionalnej na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

oraz przedstawiania wniosków z tych prac Zarządowi Subregionu Zachodniego. 

 

§ 2 

1. Obsługę posiedzeń Grupy roboczej zapewnia Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

2. Pracami Grupy roboczej kieruje Dyrektor Związku jako Koordynator Grupy roboczej, do którego 

obowiązków należy nadzór nad prawidłowością prac Grupy roboczej. 

3. W przypadku jego nieobecności pracami Grupy roboczej kieruje Kierownik Referatu Rozwoju, 

Promocji i Rozwoju. 

4. Grupa robocza pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę pojawiających się potrzeb. 

5. Posiedzenie Grupy roboczej zwołuje Koordynator, bądź też jest ono zwoływane na wniosek co 

najmniej trzech Członków Grupy roboczej. 

6. Zaproszenie na posiedzenie Grupy jest rozsyłane do Członków Grupy na co najmniej 5 dni 

kalendarzowych, a w przypadkach pilnych na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed spotkaniem. 

7. W przypadku absencji powtarzającej się trzy razy z rzędu następuje wykluczenie z miejsca w 

Grupie roboczej. Biuro Związku zwraca się do samorządu, który zgłosił kandydaturę osoby 

niestawiającej się na posiedzenia Grupy roboczej o wskazanie nowego kandydata. 

8. Z posiedzenia prac Grupy roboczej, Biuro Związku spisuje protokół. Protokół obejmuje przebieg 

posiedzenia oraz podjęte rozstrzygnięcia. 

 

§ 3 

1. Za udział w pracach grupy roboczej jej członkom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 

2. Zwrot kosztów podróży na posiedzenia grupy roboczej odbywa się wg wewnętrznych przepisów 

podmiotów, delegujących swoich pracowników będących członkami grupy roboczej. 

 

§ 4 

1. Porządek obrad oraz materiały będące przedmiotem obrad będą przesyłane do członków grupy 

roboczej za pośrednictwem poczty e-mail. 

2. Decyzje podczas posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W razie 

równości głosów decyduje głos Koordynatora grupy roboczej, a w razie jego nieobecności 

Kierownika Referatu Rozwoju, Promocji i Turystyki. 

 



§ 5 

1. Koordynator grupy roboczej przedstawia na bieżąco Zarządowi Związku Subregionu Zachodniego 

z siedzibą w Rybniku sprawozdanie z prac tejże grupy. 

2. Sprawozdanie z pracy grupy roboczej przygotowuje Biuro Związku. 

 

§ 6 

W sprawach niesprecyzowanych w niniejszym regulaminie, wiążące decyzje co do rozstrzygnięć 

podejmuje Koordynator grupy roboczej, po zasięgnięciu opinii jej członków, kierując się 

koniecznością zapewnienia: 

- sprawnego przebiegu prac grupy roboczej,  

- sprawnego przebiegu procesu decyzyjnego, 

- ochrony interesów członków Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2022 
 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
z dnia 24 maja 2022  r. 

 

 

Skład Grupy roboczej ds. funduszy europejskich Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego 

 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanego podmiotu 

1. Adam Wawoczny Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 

2.  Aleksandra Grabarczyk Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 

3.  Gabriela Brzemia 
Gmina Godów 

4.  Katarzyna Skrobak (Z-ca) 

5.  Michał Domagała Miasto Jastrzębie-Zdrój 

6.  Adam Pander Gmina Kornowac 

7.  Dominika Turkiewicz Gmina Miejska Kuźnia Raciborska 

8.  Anna Kobierska - Mróz Miasto Racibórz 

9.  Mateusz Motyka Miasto Rybnik 

10.  Joanna Gawron Miasto Rydułtowy 

11. Justyna Kubala – Grześ Miasto Wodzisław Śląski 

12. Iwona Kapustka Miasto Żory 

13. Dominika Świerk-Bara Powiat Raciborski 

14. Sonia Fojcik – Hałacz Powiat Rybnicki 

15. Marzena Gaca Powiat Wodzisławski 

 

 

 

 

 

 


