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Protokół z zebrania 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
13 lutego 2018 r. w Gliwicach 

 

 

W zebraniu uczestniczyli: 

1. Pani Bożena Mientus, z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom, 

2. Pan Marcin Michalik, z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów,  

3. Pan Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Ciasna, 

4. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice, 

5. Pani Anna Mocała-Kalina, z upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzno, 

6. Pani Marzena Szuba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice, 

7. Pan Michał Bocheński, z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołów, 

8. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Prezydent Miasta Ruda Śląska, 

9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca, 

10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, 

11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy,  

12. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze, 

13. Pan Wojciech Mikuła, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie, 

14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego, 

15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego. 

 

Zaproszeni goście: 

W zebraniu uczestniczyli również: pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura 
Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku.  

 

Porządek obrad:  

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania. 
2. Podjęcie uchwały nr 317/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze 

nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17, dotyczącym działań z zakresu promocji samozatrudnienia 
na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1). 

3. Podjęcie uchwały nr 318/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze 
nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych 
i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), po autokontroli. 
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4. Podjęcie uchwały nr 319/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17 (poddziałanie 5.2.1 – Gospodarka 
odpadami). 

5. Podjęcie uchwały nr 320/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17 (poddziałanie 9.1.1 – Wzmacnianie 
potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych). 

6. Podjęcie uchwały nr 321/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 (poddziałanie 11.4.1 – Kształcenie 
ustawiczne). 

7. Podjęcie uchwały nr 322/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. 
w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach 
poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020. 

8. Podjęcie uchwały nr 323/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych 
do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze 
nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), 
ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r. 

9. Podjęcie uchwały nr 324/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych 
do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze 
nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego 
(poddziałanie 12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r. 

10. Podjęcie uchwały nr 325/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty 
dofinansowania dla projektu Miasta Siemianowice Śląskie pn. „Rozwój kompetencji 
i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych 
Siemianowic Śląskich”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0455/16-005. 

11. Podjęcie uchwały nr 327/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty 
dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Kompleksowa termomodernizacja 11 
obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03G7/16-
002. 

12. Podjęcie uchwały nr 326/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2018 rok. 
13. Dyskusja na temat wniosku Powiatu Będzińskiego o wydłużenie naboru w poddziałaniu 10.2.1. 
14. Informacja Dyrektora Biura na temat gotowości członków Związku do złożenia wniosków 

o dofinansowanie projektów ZIT z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego w 2018 
roku. 

15. Wolne wnioski. 
16. Zakończenie zebrania 
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Przebieg zebrania: 

Ad 1.  

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu 
Centralnego. Pan Przewodniczący powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku oraz 
poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący 
poinformował, że bezpośrednio przed zebraniem został przekazany rozszerzony porządek zebrania 
oraz zapytał o ewentualne uwagi wobec zmienionego kształtu porządku zebrania. Wobec braku uwag 
przystąpiono do jego realizacji.  

 

Ad. 2. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 317/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
w naborze nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17, dotyczącym działań z zakresu promocji 
samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1). 
Pan Dyrektor poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 22,55 mln zł. Wykorzystanie 
alokacji w poprzednich naborach wyniosło 7,98 mln zł. Alokacja na ten nabór to 6,46 mln zł. Następnie 
pan Dyrektor omówił przebieg oceny projektów w powyższym naborze oraz przedstawił listę 
ocenionych projektów. Pan Dyrektor zwrócił dodatkowo uwagę na błąd stylistyczny, który znalazł się 
w przekazanym projekcie uchwały i zaproponował autokorektę. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 317/2018 wraz z poprawką została 
przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad.3 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 318/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych 
i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), po autokontroli. 
Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że wyniki tego naboru zostały już zatwierdzone przez 
Zarząd Związku, natomiast przedstawiony projekt uchwały dotyczy korekty punktacji jednego 
z projektów, co nie ma wpływu na listę projektów wybranych do dofinansowania. 
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 318/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad.4 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 319/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17 (poddziałanie 5.2.1 – Gospodarka odpadami). 

Pan Dyrektor przedstawił informację na temat naboru oraz kandydatów na ekspertów wylosowanych 
do składu Komisji Oceny Projektów. 
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Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 319/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad.5 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 320/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17 (poddziałanie 9.1.1 – Wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego społeczności lokalnych). 

Pan Dyrektor przedstawił informację na temat naboru oraz kandydatów na ekspertów wylosowanych 
do składu Komisji Oceny Projektów. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 320/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad.6 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 321/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 (poddziałanie 11.4.1 – Kształcenie 
ustawiczne). 

Pan Dyrektor przedstawił informację na temat naboru oraz kandydatów na ekspertów wylosowanych 
do składu Komisji Oceny Projektów. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 321/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad.7 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 322/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. 
w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych 
poddziałań RPO WSL 2014-2020. 

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że bezpośrednio przed zebraniem przekazany został 
zaktualizowany załącznik do uchwały. Zmiana polegała na dodaniu kolejnych dwóch pozycji do listy 
wymian. Następnie pan Dyrektor omówił poszczególne wymiany środków oraz poinformował 
członków Zarządu, że wszystkie z nich zostały uzgodnione oraz zaakceptowane przez liderów 
poszczególnych podregionów. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 322/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 
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Ad.8 oraz 13 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 323/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze 
nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO 
WSL 2014-2020 w 2017 r. 

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że bezpośrednio przed zebraniem przekazany został 
zaktualizowany załącznik do projektu uchwały. Korekta dotyczy aktualizacji danych projektów Miasta 
Katowice i Rudy Śląskiej. Dodano również projekt Miasta Sosnowiec oraz skorygowano kwotę 
dofinansowania Gminy Woźniki. Alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 65 388 396,00 zł, 
wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 46 833 239,86 zł (72%). Alokacja na nabór to 10 608 
000,00 zł, natomiast wartość projektów rekomendowanych to 16 785 933,54 zł. Nabór trwa do 
28.02.2018 r. 

Pani Bożena Mientus, Zastępca Prezydenta Miasta Bytom zgłosiła poprawkę do projektu uchwały – 
usunięcie projektu Miasta Bytom (nr 1207) z listy projektów rekomendowanych. 

Pan Dyrektor poinformował, że z tego względu spadnie łączna wartość projektów rekomendowanych 
do złożenia w naborze. Następnie Pan Dyrektor poinformował, ze w punkcie 13 porządku zebrania 
zaproponowano dyskusję na temat wydłużenia aktualnego naboru w poddziałaniu 10.2.1. Jednym 
z argumentów przemawiającym za tym jest fakt, że w poddziałaniu 10.2.1 zwiększono tzw. „rezerwę 
wykonania” na rzecz jej zmniejszenia w poddziałaniu 10.3.1. Wydłużenie naboru w poddziałaniu 10.2.1 
pozwoli na czas przywrócić tą kwestię do stanu pierwotnego. 

Pan Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska zgłosił, że w projekcie zaplanowanym 
przez Rudę Śląską brakuje 80 tys. zł do maksymalnego poziomu dofinansowania. 

Pani Anna Jedynak, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec stwierdziła, że w przypadku tak niewielkich 
kwot sprawa nie powinna w ogóle podlegać dyskusji. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że potencjalne wydłużenie naboru 
w poddziałaniu 10.2.1 pozwoli na dokonanie niezbędnych uzgodnień w tym zakresie. 

Następnie pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 
323/2018 wraz z poprawkami, która została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów 
za, na 15 głosujących. 

W drugiej kolejności pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poddał pod głosowanie projekt 
stanowiska Zarządu Związku Subregionu Centralnego w sprawie wydłużenia aktualnego naboru 
w poddziałaniu 10.2.1, do 30 marca 2018 r. 

Projekt stanowiska został przyjęty przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 
głosujących. 

 

Ad.9 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 324/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku 
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planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze 
nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 
12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r. 

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że bezpośrednio przed zebraniem przekazany został 
zaktualizowany załącznik do projektu uchwały. Korekta dotyczy aktualizacji danych projektów Miasta 
Katowice oraz Powiatu Gliwickiego. Alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 77 192 444,00 zł, 
wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 46 009 110,72 zł (60 %). Alokacja na nabór wynosi 
14 851 200,00 zł, wartość projektów rekomendowanych: 10 117 507,90 zł. Nabór trwa do 28.02.2018 
r. 

Pani Joanna Piktas, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach zgłosiła poprawkę do załącznika do uchwały – zmiana dotyczyła 
terminu realizacji projektu Powiatu Gliwickiego. 

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 324/2018 wraz z poprawką została 
przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad.10 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 325/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty 
dofinansowania dla projektu Miasta Siemianowice Śląskie pn. „Rozwój kompetencji i dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich”, 
o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0455/16-005. 

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że dodatkowa kwota środków przeznaczonych na 
podwyższenie wartości dofinansowania w projekcie o 195 147,02 zł pochodzi z przeliczenia różnic 
kursowych alokacji ZIT. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 325/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad.11 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 327/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty 
dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów 
szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03G7/16-002. 

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że dodatkowa kwota środków przeznaczonych na 
podwyższenie wartości dofinansowania w projekcie o 149 300,25 zł pochodzi z przeliczenia różnic 
kursowych alokacji ZIT. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 327/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 
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Ad.12 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 326/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2018 
rok. 

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem 
uzgodnień podjętych z Ministerstwem Rozwoju na temat zmian w budżecie dotacji PO PT na 2018 rok, 
o czym dyskutowano na poprzednim zebraniu Zarządu Związku. 

Pan Dyrektor omówił zakres zmian: zwiększyła się kwota środków przeznaczonych na wsparcie w 
zakresie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu LIFE. Skorygowano pozycję dotyczącą 
wysokości całości dotacji, zmniejszono rezerwę. Wzrosła kwota przeznaczona na szkolenia 
pracowników, a dodatkowo pula środków przeznaczona na wynagrodzenia została rozbita na 
wynagrodzenia pracowników oraz nagrody. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 326/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad.14 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka o przedstawienie 
informacji na temat gotowości członków Związku do złożenia w 2018 roku wniosków o dofinansowanie 
dla projektów ZIT z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego. 

Pan Dyrektor poinformował, że materiał do tego punktu przekazano członkom Zarządu przed 
zebraniem. Powstał on w wyniku przeprowadzonej ankiety wśród członków Związku. Biuro Związku 
weryfikowało gotowość projektów ZIT z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego w ramach 
analizy problemu sygnalizowanego przez Wydziału EFRR Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na 
niskie wykorzystanie alokacji przeznaczonej na wcześniejsze nabory ogłaszane w tym zakresie, IZ RPO 
poprosiła o pogłębioną analizę gotowości projektów ZIT planowanych przez członków Związku. W 2018 
roku zaplanowano kolejny nabór, który podzielony zostanie na dwie rundy, każda z alokacją 31 mln 
euro. 

Pani Anna Włodarczak, Zastępca Naczelnika Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
zwróciła uwagę, ze na drugą rundę przeznaczono alokację niższą niż wartość wnioskowanego 
dofinansowania jednego z planowanych projektów, zatem Miasto Gliwice jako beneficjent może mieć 
trudność ze złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok odpowiedział, że w takiej sytuacji na etapie opiniowania regulaminu 
naboru zostanie złożony wniosek o podwyższenie alokacji. 

Pani Anna Jedynak, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec poinformowała, że Miasto Dąbrowa 
Górnicza prawdopodobnie nie złoży swojego wniosku o dofinansowanie w 2018 roku, co wynika 
z potrzeby uzgodnień technicznych z innymi podmiotami, m.in. Tramwajami Śląskimi. 

Pani Anna Mocała-Kalina zwróciła uwagę, że w realizacji jest kilka projektów, które aktualnie mają 
poziom dofinansowania niższy od maksymalnego 
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Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że na ten moment trudno podejmować jeszcze 
decyzje w tym zakresie, ponieważ wiele projektów czeka na złożenie, natomiast jako priorytet na 
przyszłość należy przyjąć pełne wykorzystanie alokacji. 

W podsumowaniu dyskusji pan Przewodniczący stwierdził, ze informacja przedstawiona przez pana 
Dyrektora Mariusza Śpiewoka została przyjęta do wiadomości. 

  

Ad.15 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał o zgłoszenia spraw w ramach wolnych wniosków. 

Pan Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska zaproponował, aby zwrócić się do 
Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przyspieszenie wyboru projektów złożonych w ostatnim 
konkursie w ramach poddziałania 9.1.1, ze względu na to, że rusza już realizacja projektów wybranych 
do dofinansowania w ramach powiązanego poddziałania 10.3.1. 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok zobowiązał się do podjęcia takich uzgodnień z Instytucją Zarządzającą. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolantka:  

Marta Jasińska-Dołęga,  

Biuro Związku Subregionu Centralnego  


