
 

UCHWAŁA NR 30/2022 

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

z dnia 9 grudnia 2022 r. 

 
 

w sprawie:     przyjęcia stanowiska w zakresie wprowadzenia instrumentów finansowych w celu 
szczegółowym RSO2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji 
gazów cieplarnianych (EFRR) programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 

 
 
 
Działając na podstawie § 22 ust. 2, w związku z § 5 ust. 1 pkt. a) Statutu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
 

Zarząd Związku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się stanowisko w sprawie wprowadzenia instrumentów finansowych w celu szczegółowym 

RSO2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR) 

programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku do przekazania treści niniejszego stanowiska do 

Marszałka 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 30/2022 Zarządu Związku  

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa  

Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 grudnia 2022 r. 

 

 

 

 

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie wprowadzenia instrumentów finansowych 

w celu szczegółowym RSO2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji 

gazów cieplarnianych (EFRR) programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 

 

 

 

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i celu szczegółowego 

RSO2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR),  

Priorytet II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój, wsparcie zostanie przeznaczone na kompleksową, 

głęboką modernizację energetyczną m.in. budynków użyteczności publicznej, której właścicielem jest 

samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane 

przez jst. 

 

Zgodnie z zapisami programu IZ FE ŚL 2021-2027 planuje wykorzystywać instrumenty finansowe w tych 

samorządach, w których m.in. wskaźnik dochodów podatkowych gminy (wskaźnik Gg) będzie wyższy 

od uśrednionej wartości dla województwa śląskiego. Taką decyzję Komisji Europejskiej, Zarząd Związku 

przyjmuje do wiadomości.  

 

Zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przekazanymi w dniu 

23.11.2022 r., biorąc pod uwagę średnią ważoną wskaźnika dochodów podatkowych poszczególnych 

gmin na 2022 (dane o dochodach podatkowych za 2020 wg stanu na 30.06.2021) oraz stanu ludności 

w przekroju terytorialnym (wg stanu na 30.06.2021) instrumentem mieszanym w subregionie 

zachodnim zostanie objęta Gmina Marklowice, Gmina Pietrowice Wielkie oraz Miasto Radlin. 

 

Przedstawione wyliczenia nie obrazują właściwego stanu finansowego żadnej z gmin nie tylko 

subregionu zachodniego, ale i całego województwa śląskiego. Każda zmiana w zakresie obniżenia 

dochodów samorządowych poprzez częściowo umarzalną pożyczkę (na warunkach, które nie zostały 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

jeszcze ostatecznie ustalone) to zmniejszenie możliwości inwestycyjnych w gminach i powiatach tak 

wysoce oczekiwanych przez mieszkańców, mniejsze środki na realizację innych zadań własnych, 

a w konsekwencji zastój w działaniach oraz likwidacja zdolności rozwojowych. 

 

W związku z powyższym, dbając o rozwój wszystkich samorządów z terenu subregionu zachodniego 

województwa śląskiego, ich sytuację gospodarczą i społeczną, Zarząd Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku, w porozumieniu z samorządem Gminy Marklowice, Gminy 

Pietrowice Wielkie oraz Miasta Radlina, zwraca się z wnioskiem o zamrożenie wykazu gmin o dobrej 

sytuacji ekonomicznej dla całego okresu programowania perspektywy 2021-2027 (wg danych 

przekazanych przez UM WSL w dniu 23.11.2022 r.).  

 

Powyższy wniosek uargumentowany jest koniecznością ochrony wspólnych interesów Członków 

Związku. Bez wprowadzenia stałego wykazu gmin doprowadzimy do sytuacji, w której każdorazowa 

aktualizacja listy przed ogłaszanymi naborami może powodować odstąpienia samorządów od udziału 

w konkursach w celu poszukiwania innych źródeł finansowania inwestycji. 

 

Należy pamiętać o tym, że Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów 

o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie, dlatego musimy 

dołożyć wszelkich starań, aby jak największa ilość samorządów oraz mieszkańców skorzystała 

z możliwości otrzymania stosownego dofinansowania. 

 

Na uwadze należy mieć też fakt konieczności odpowiedniej certyfikacji środków do Komisji 

Europejskiej, do zadania którego jako podmiot odpowiedzialny za wdrażanie Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w regionie, Zarząd Związku podchodzi z dużą odpowiedzialnością i dołoży 

wszelkich starań, aby środki unijne zostały wykorzystane w sposób prawidłowy na jak najwyższym 

poziomie.  

 

Jednocześnie Zarząd Związku postuluje, aby w opracowywanym modelu wsparcia dla instrumentu 

mieszanego, nie uwzględniać zasad dofinansowania stosowanych przez Wojewódzki Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które zakładają częściowe umorzenie 30% 

wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 2 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej 

kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego. Powyższy warunek lub podobne zapisy byłyby 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

niekorzystne dla gmin o wysokim wskaźniku Gg, które już przy obecnych zapisach programu 

regionalnego są wykluczone ze wsparcia dotacyjnego. 

  

 

 

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
(-) Piotr Kuczera 

 


