
1 

 Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 1 lutego 2023 r. 

  

 

Na posiedzeniu obecni byli: 

 

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

2. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śl., Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku, 

3. Grzegorz Wolnik – Pełnomocnik Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

4. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

5. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac, 

6. Dominik Konieczny – Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz, 

7. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 

8. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego, 

9. Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego, 

10. Leszek Bizoń – Starosta 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. Podjęcie uchwał: 

a) nr 3/2023 w sprawie: poparcia starań Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w zakresie 

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na 

terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu” w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła 

energii – RIT; 
 

b) nr 4/2023 w sprawie: przyjęcia zasad naboru do Rady konsultacyjnej ds. Strategii 

Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 oraz 

zatwierdzenia regulaminu jej działania. 
 

4. Dyskusja nt. projektów transportowych samorządów subregionu zachodniego planowanych do 

złożenia w programie regionalnym FE SL 2021-2027 oraz programie krajowym FEnIKS. 

 

5. Sprawy bieżące. 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

7. Zakończenie obrad. 
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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 10 z 11 Członków Zarządu. 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni Członkowie 

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

(10 głosów „za”).  

 

Ad. 3) 

a) 

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt uchwały nr 3/2023 w sprawie: poparcia starań 

Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu” w ramach 

poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT. Na wniosek Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. 

wyrażono zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania o kwotę 352 341,10 zł. Zgromadzeni nie wnieśli 

uwag do przedstawionych informacji. Następnie uchwała nr 3/2023 została poddana pod głosowanie 

i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”). 

 

b) 

Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 4/2023 w sprawie: przyjęcia zasad naboru do Rady 

konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 

2021-2027 oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania. Treść zasad i regulaminu przedstawili 

pracownicy Biura Związku. Nabór kandydatów do Rady zostanie ogłoszony po zakończeniu posiedzenia 

Zarządu Związku z terminem zgłaszania do 15 lutego 2023 r. Informacja o naborze otwartym zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Związku oraz mediach społecznościowych. Biuro Związku roześle 

też informacje do wszystkich samorządów w celu rozpowszechnienia naboru w całym subregionie. 

Zgromadzeni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Następnie uchwała nr 4/2023 

została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie (10 głosów „za”). 

 

Ad. 4) 

Głos zabrał Pan Piotr Kuczera – Przewodniczący Zarządu Związku, który wyjaśnił, iż istotą dzisiejszego 

spotkania Zarządu Związku jest dyskusja na temat projektów transportowych samorządów subregionu 

zachodniego planowanych do złożenia w programie regionalnym FE SL 2021-2027 oraz programie 

krajowym FEnIKS. Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali zestawienie propozycji projektów wraz 

z uwagami Biura Związku co do możliwości ich realizacji ze środków unijnych. W temacie wywiązała się 
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dyskusja. Ustalono, iż do programu FEnIKS samorządy przygotują wspólny projekt dotyczący systemu 

informatycznego, który badałby m.in. potoki pasażerów u wszystkich organizatorów transportu 

w subregionie, aby na bieżąco dostosowywać ofertę transportu publicznego oraz aplikację 

umożliwiającą jedną płatność za przejazdy oraz informację pasażerską dla mieszkańców, która 

obejmować będzie wszystkie dostępne środki transportu (łącznie z integracją systemu z GZM). Prócz 

tego planuje się przygotowanie kilku projektów dotyczących centrów przesiadkowych, które spajałyby 

system transportowy w subregionie z tablicami informacjami i stanowiskami do wyszukiwania 

połączeń oraz projekty dotyczące zakupu taboru niskoemisyjnego i zeroemisyjnego. Z uwagi na 

konieczność przygotowania listy projektów do Strategii Terytorialnej, temat przygotowania projektów 

będzie przedmiotem kolejnych spotkań Zarządu Związku. 

 

Ad. 5) 

W sprawach bieżących Dyrektor Związku przedstawił Członkom Zarządu najważniejsze informacje 

dotyczące bieżącej pracy Biura Związku.  

 

Ad. 6) 

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb. 

 

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, 1 lutego 2023 r.  


