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 Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 13 października 2022 r. 

  

 

Na posiedzeniu obecni byli: 

 

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

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

3. Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta Gminy Godów, 

4. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

6. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, 

7. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego, 

8. Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego, 

9. Tadeusz Skatuła – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego. 

 

Zaproszone osoby: 

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Związku, 

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

3. Martyna Piechoczek – Specjalista w Referacie Rozwoju, Promocji i Turystyki. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja o konieczności opracowania przez Związek Planu Zrównoważonej Mobilności dla 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

4. Podjęcie uchwał: 

a) nr 20/2022 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

 

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 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad. W posiedzeniu 

uczestniczyło 9 z 11 Członków Zarządu. 
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Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku, wobec czego przystąpiono do głosowania                

(9 głosów „za”).  

 

Ad. 3) 

Następnie przedstawiono informacje o konieczności opracowania przez Związek „Planu 

Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Dokument ten będzie 

miał charakter strategiczny pod kątem stworzenia zrównoważonego systemu transportowego 

w subregionie zachodnim z perspektywą do 2040 roku, włączając w to m.in.: prywatny i publiczny 

transport, transport pasażerski i transport towarów, transport zmotoryzowany oraz przemieszczanie 

się bez wykorzystania pojazdów mechanicznych czy parkowanie. SUMP może stanowić również 

podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przez gminy/powiaty na projekty z szeroko rozumianego 

zrównoważonego transportu miejskiego w programie regionalnym „Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027” czy też w programach ogólnokrajowych. 

 

Dyrektor Związku przedstawił Zgromadzonym informacje o ogłoszonym przez Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych konkursie na przygotowanie tego rodzaju dokumentu. W puli konkursowej 

jest 5 mln zł, a wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 31.10.2022 r. Związek ma możliwość 

pozyskania do 85% wartości projektu, przy czym wstępnie oszacowano, iż dokument może kosztować 

ok. 700 tys. zł. Z uwagi na refundacyjny charakter konkursu, Członkowie Związku muszą podjąć decyzję 

o zabezpieczeniu środków na wykonanie opracowania w postaci składki członkowskiej – celowej.  

 

W temacie konieczności przygotowania dokumentu wywiązała się dyskusja. Ustalono, iż dokument 

może mieć bardzo istotne znaczenie dla rozwoju i ujednolicenia systemu transportowego 

w subregionie czy wprowadzenia tzw. „wspólnego biletu”. W związku z powyższym wyrażono wstępną 

zgodę na opracowanie dokumentu i prace przygotowawcze Biura Związku do złożenia wniosku 

o dofinansowanie z zastrzeżeniem, iż ostateczną decyzję podejmie Zgromadzenie Ogólne Związku 

z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na ten cel (9 głosów „za”). 

 

Ad. 4)  

a) 

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 20/2022 w sprawie: zwołania 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Posiedzenie zwołano na dzień 28 października 2022 r. 

o godz. 9.00 w siedzibie Biura Związku. Następnie uchwała nr 20/2022 została poddana pod głosowanie 

i przyjęta jednogłośnie (9 głosów „za”). 
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Ad. 5) 

W sprawach bieżących Dyrektor Związku przedstawił Członkom Zarządu najważniejsze informacje 

dotyczące podsumowania II edycji Festiwalu Górnej Odry oraz planów na kolejną edycję w 2023 roku, 

z zakresu promocji i turystyki, rozwoju usług szkoleniowych oraz stanu realizacji projektu „Śląskie. 

Przywracamy błękit…”. 

 

Kolejno przedstawiono informacje o spotkaniu z przedstawicielami samorządów subregionu, które 

odbyło się w siedzibie Biura Związku w dniu 6 października 2022 r. w zakresie utworzenia jednostki 

kompleksowej obsługi inwestora w subregionie zachodnim z zakresu poprawy efektywności 

energetycznej i wykorzystania czystych źródeł energii "One stop shop". Zarząd Związku podjął decyzję 

o nieprzystępowaniu do powyższej inicjatywy.  

 

Ad. 6) 

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się po Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym 

w dniu 28 października 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, 13 października 2022 r.  


