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Protokół z zebrania 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w Gliwicach 

 

 

W zebraniu uczestniczyli: 

1. Pani Izabela Domogała, 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. Pani Katarzyna Urbanek, z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołów, 

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

9. Pani Agnieszka Walczak, 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 342/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze 

nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1). 

3. Podjęcie uchwały nr 353/2018 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich 
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 
dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w 



2 
 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1) oraz zatwierdzenie listy 
ocenianych projektów. 

4. Podjęcie uchwały nr 354/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze 
nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17, dotyczącym działań z zakresu niskoemisyjnego transportu 
miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1). 

5. Podjęcie uchwały nr 355/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze 
RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 po procedurze odwoławczej, dotyczącym działań z zakresu 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1). 

6. Podjęcie uchwały nr 344/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze RPSL 03.01.01-IZ.01-24-222/17 (poddziałanie 3.1.1 - Tworzenie terenów 
inwestycyjnych na obszarach typu brownfield). 

7. Podjęcie uchwały nr 345/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze RPSL 10.03.01-IZ.01-24-189/17 (poddziałanie 10.3.1 - Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych). 

8. Podjęcie uchwały nr 346/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze RPSL 12.01.01-IZ.01-24-221/17 (poddziałanie 12.1.1 - Infrastruktura 
wychowania przedszkolnego). 

9. Podjęcie uchwały nr 347/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze RPSL 12.02.01-IZ.01-24-225/17 (poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura 
kształcenia zawodowego). 

10. Podjęcie uchwały nr 348/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.01-
IZ.01-24-229/18, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1). 

11. Podjęcie uchwały nr 349/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.01.01-
IZ.01-24-233/18, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
(poddziałanie 11.1.1). 

12. Podjęcie uchwały nr 350/2018 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady 
Konsultacyjnej ds. ZIT w 2017 r. 

13. Podjęcie uchwały nr 351/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Powiatu Będzińskiego pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców – 
przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w 
PCKUiP w Będzinie, budynek nr 2” (podziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego) 

14. Podjęcie uchwały nr 352/2018 w sprawie zmiany wysokości i terminów wnoszenia dodatkowej 
składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na 
potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego”. 

15. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku. 
16. Wolne wnioski. 
17. 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 342/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 
4.3.1). 
Pan Dyrektor poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 493,146 mln zł. Wykorzystanie 
alokacji w poprzednich naborach wyniosło 185 mln zł. Alokacja ZIT na rozstrzygany nabór to 91,84 mln 
zł. Wartość dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach wyniosła 297,04 mln zł. Następnie pan 
Dyrektor omówił przebieg oceny projektów w powyższym naborze oraz przedstawił listę ocenionych 
projektów, a także poinformował, że wartość projektów ocenionych pozytywnie jest wyższa od alokacji 
naboru, wobec czego przygotowano projekt dodatkowej uchwały dotyczącej zwiększenia alokacji 
i przyznania dofinansowania dodatkowym projektom. 
Pani Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze zapytała o sposób w jaki została ustalona 
pierwotna wartość alokacji na ten nabór. 
Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował, że alokacja została ustalona między innymi na podstawie 
deklarowanej przez członków Związku gotowości do realizacji projektów ZIT, natomiast ostateczna 
liczba złożonych projektów została powiększona o te, które uzyskały negatywną ocenę w pierwszym 
naborze – było to około 40 projektów. 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 342/2018 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 353/2018 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich 
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, dotyczącym 
działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1) oraz zatwierdzenie listy ocenianych projektów. 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że po przeanalizowaniu 
dostępnej alokacji Związek dysponuje wystarczającą pulą środków ZIT na zapewnienie dofinansowania 
dla poszerzonej puli projektów o łącznej wartości 172 372 163,64 zł + 5% na procedurę odwoławczą. 
Uzasadnienie dla takiego zwiększenia zostanie przekazane IZ wraz z podjętą uchwałą. 
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Pan Marcin Michalik, Zastępca prezydenta Miasta Chorzów zapytał, czy że ze względu na zwiększenie 
alokacji na ten nabór pozostanie wystarczająco dużo środków dla projektów zaplanowanych do 
złożenia w następnych naborach. Na liście projektów ocenionych pozytywnie znajdują się też projekty 
złożone przez podmioty nie należące do Związku. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że dla postępu ZIT korzystne jest wybranie do 
dofinansowania jak największej  liczby projektów, które uzyskały pozytywną ocenę.  

Pan Marcin Michalik, Zastępca prezydenta Miasta Chorzów stwierdził, że należy uprzedzić wszystkich 
członków Związku, że z upływem czasu i zatwierdzaniem kolejnych list projektów, maleją szanse na 
późniejsze pozyskanie dofinansowania. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 353/2018 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 354/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17, dotyczącym działań z zakresu niskoemisyjnego 
transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1). 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że alokacja ZIT w tym 
poddziałaniu wynosi 1,39 mld zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 723 mln zł. 
Alokacja ZIT na zatwierdzany nabór to 297 mln zł. Wartość projektów ocenionych pozytywnie wynosi 
121 mln. Następnie pan Dyrektor omówił przebieg oceny projektów w powyższym naborze oraz 
przedstawił listę ocenionych projektów. 

Pani Marzena Szuba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice zwróciła uwagę na błędny tytuł projektu 
jaki znalazł się na przedstawionej liście projektów.  

Pan Dyrektor poprosił członków Zarządu Związku o akceptację dla poprawki w tym zakresie 
w przedstawionym projekcie uchwały. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 354/2018 wraz z poprawką 
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 355/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
w naborze RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 po procedurze odwoławczej, dotyczącym działań z zakresu 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1). 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że w dniu poprzednim 
wpłynęła korespondencja Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 dotycząca pozytywnego 
rozpatrzenia trzech protestów zgłoszonych przez beneficjentów w naborze, którego wyniki zostały 
zatwierdzone w styczniu 2018 r. Dla tego naboru została maksymalnie zwiększona alokacja na nabór, 
tak aby wykorzystać wszystkie dostępne środki ZIT na poddziałanie 10.3.1. Z tego względu, pomimo 
pozytywnego rozpatrzenia złożonych protestów, póki co ich status nie ulega zmianie, ze względu na 
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brak dostępnych środków. Niemniej jednak, jeżeli w wyniku zamknięcia kolejnego, drugiego naboru, 
pozostanie pula niewykorzystanej alokacji, będzie ona mogła zostać przeznaczona na dofinansowanie 
dla tych trzech projektów. Dodatkowo pan Dyrektor zwrócił uwagę, że pomimo deklaracji Dyrekcji 
Wydziału EFRR Urzędu Marszałkowskiego, tempo zawierania umów o dofinansowanie projektów, 
które zostały wybrane, nie uległo znacznemu przyspieszeniu. W przypadku pierwszego konkursu 
z poddziałania 10.3.1, którego wyniki zostały zatwierdzone w styczniu 2018 r. aktualnie zawarto 
jedynie trzy umowy z beneficjentami, tymczasem wskaźniki projektów rewitalizacyjnych są jednymi 
z kluczowych przy weryfikacji tzw. „ram wykonania” na koniec 2018 r. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 355/2018 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 344/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze RPSL 03.01.01-IZ.01-24-222/17 (poddziałanie 3.1.1 - Tworzenie terenów 
inwestycyjnych na obszarach typu brownfield). 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że w przypadku pytań 
o poszczególnych kandydatów do składu komisji oceny projektów, będzie mógł przedstawić 
szczegółowe informacje. 

Członkowie Zarządu Związku nie zgłosili takich pytań. 

Pani Joanna Piktas, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach zapytała o projekt uchwały nr 343/2018, który został wycofany 
z porządku zebrania. 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok odpowiedział, że tamten projekt został przygotowany na wypadek, 
gdyby nie została zakończona ocena projektów złożonych w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17 
i konieczne byłoby kontynuowanie prac powołanej komisji oceny projektów, a co za tym idzie również 
uzupełnienie jej składu. Tak jednak się nie stało i z tego względu projekt uchwały został wycofany. 

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 344/2018 została przyjęta przez 
Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad. 7. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił projekt uchwały nr 345/2018 w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do 
pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL 10.03.01-IZ.01-24-189/17 
(poddziałanie 10.3.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych). 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 345/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 
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Ad. 8. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 346/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze RPSL 12.01.01-IZ.01-24-221/17 (poddziałanie 12.1.1 - Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego). 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że bezpośrednio przed 
zebraniem przekazano zaktualizowany projekt uchwały, w którym dokonano zmiany ostatniego 
z nazwisk – jedna ze wskazanych wcześniej osób nie złożyła wszystkich wymaganych dokumentów. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 346/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 14 głosów za, na 14 głosujących. 

 

Ad. 9. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz przedstawił projekt uchwały nr 347/2018 w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do 
pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL 12.02.01-IZ.01-24-225/17 
(poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego). 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 347/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 14 głosów za, na 14 głosujących. 

 

Ad. 10. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 348/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr 
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 
9.2.1). 

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów zgłosił wniosek o wykreślenie z załącznika 
do uchwały pozycji dotyczącej projektu Miasta Chorzów. 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że bezpośrednio przed 
zebraniem przekazano zaktualizowany załącznik do projektu uchwały, ponieważ członkowie Związku 
zgłosili dużą liczbę zmian. 

Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 348/2018 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 349/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze 
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nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1). 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że bezpośrednio przed 
zebraniem przekazano zaktualizowany załącznik do projektu uchwały, ponieważ członkowie Związku 
zgłosili dużą liczbę zmian. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 349/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

 

Ad. 12. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 350/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady 
Konsultacyjnej ds. ZIT w 2017 r. 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że Rada Konsultacyjna 
została powołana w 2016 roku i od tego czasu zorganizowano wiele spotkań poświęconych przede 
wszystkim realizacji projektów społecznych i zaangażowaniu organizacji pozarządowych w realizację 
ZIT. Aktualnie zakończyła się dwuletnia kadencja Rady i należy podjąć decyzję czy działalność Rady 
powinna być kontynuowana. Temat ten zostanie przedstawiony Zarządowi Związku na zebraniu 
w czerwcu 2018 r. Następnie pan Dyrektor poprosił w imieniu pana Radosława Nowakowskiego, 
Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej o przyjęcie sprawozdania za 2017 rok. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 350/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących 

 

Ad. 13. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 351/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Powiatu Będzińskiego pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców – 
przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP 
w Będzinie, budynek nr 2” (podziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego). 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że uchwała dotyczy 
zwiększenia kwoty dofinansowania dla projektu o 92 tys. zł, w ramach środków jakimi dysponuje 
Powiat Będziński. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 351/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących. 

Przed podpisaniem uchwały przez Przewodniczącego Zarządu dokonano korekty oczywistej omyłki 
pisarskiej: w § 1 jest „Powiatu Gliwickiego”, winno być „Powiatu Będzińskiego”. 

 

Ad. 14. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, 
o przedstawienie projektu uchwały nr 352/2018 w sprawie zmiany wysokości i terminów wnoszenia 
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dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu 
Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego”. 

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że Górnośląsko-
Zagłębiowsko Związek Metropolitalny podjął decyzję o przekazaniu środków na rzecz Studium 
Transportowego z funduszu solidarności, za pośrednictwem członków Związku – gmin z tzw. „strefy 0”. 
Na mocy uchwały nr 27/2017 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. wszystkie gminy należące do Związku 
zostały zobowiązane do wniesienia dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej na realizację 
Studium Transportowego Subregionu Centralnego w łącznej wysokości 4 465 500,00 zł. W 
międzyczasie całkowity koszt realizacji tego zamówienia ulegał zmianie. Ostatecznie na 2018 rok należy 
zabezpieczyć 3 767 142,93 zł. Równolegle nad kwestią finansowania kosztów Studium Transportowego 
obradować będzie zarząd GZM. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz podsumowując stwierdził, że prace nad montażem 
finansowym na rzecz Studium Transportowego zmierzają do końca i jeżeli uda się zrealizować przyjęte 
założenia o przekazaniu środków przez GZM, to Związek Subregionu Centralnego nie będzie musiał 
realizować uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków. 

Pan Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów zapytał co stanie się w przypadku gdy 
decyzja Metropolii nie zostanie podjęta na czas. Gminy nie mają w na ten moment wprowadzonej 
takiej pozycji w swoich budżetach. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że na ten moment nie widzi takiego zagrożenia, 
a Związek Subregionu Centralnego nie ma możliwości podjęcia alternatywnej decyzji. 

Pani Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze stwierdziła, że Studium Transportowe jest 
bardzo potrzebne Miastu Zabrze, ze względu na planowana budowę centrum przesiadkowego, 
natomiast na chwilę obecną Zabrze nie ma stosownego zabezpieczenia środków w swoim budżecie 
i z tego względu głos Miasta Zabrze w sprawie tej uchwały będzie wstrzymujący się. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz powiedział, że przedstawiony projekt uchwały zmniejsza 
potencjalne obciążenie finansowe dla członków Związku w stosunku do pierwotnie przyjętego. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 352/2018 została przyjęta przez Zarząd 
Związku większością głosów – 14 głosów za, na 15 głosujących, 1 głos wstrzymujący się. 

Dodatkowo pan Dyrektor poinformował, że aktualnie negocjowany jest projekt porozumienia z PKP 
PLK ws. możliwości przekazania danych jakimi dysponuje Spółka na potrzeby modelu ruchu Studium 
Transportowego Subregionu Centralnego. Pan Dyrektor zapytał członków Zarządu o akceptację wobec 
takiego porozumienia. Członkowie Zarządu nie wyrazili sprzeciwu wobec planów jego zawarcia. 

 

Ad. 15. 

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Zarządu, że informacja 
o działalności Biura Związku, została przekazana wraz z materiałami na Zebranie Zarządu. Uczestnicy 
zebrania nie zgłosili wobec niego uwag. 
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Ad.16 

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

Pan Jarosław Wasążnik, Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych  poprosił 
o ponowną dyskusję nad przyjętą uchwałą nr 348/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów 
Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze 
nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych 
(poddziałanie 9.2.1). Ze względu na duże zmiany wprowadzone przed samym zebraniem zabrakło czasu 
na przeanalizowanie wszystkich pozycji, jakie znalazły się na liście projektów rekomendowanych. 
Wątpliwość dotyczy m.in. projektu Miasta Piekary Śląskie, które zadeklarowały zbyt dużą wartość 
dofinansowania dla swojego projektu. 

Pani Joanna Komendera-Niemczyk również zgłosiła wątpliwość odnośnie projektu Gminy Pszczyna – 
w tej pozycji znalazły się pomieszane informacje dotyczące Gminy Kobiór.  

Członkowie Zarządu podjęli decyzję o uruchomieniu głosowania obiegowego w sprawie korekty 
podjętej uchwały nr 348/2018, po przeprowadzeniu weryfikacji danych wprowadzonych przez 
członków Związku w elektronicznym systemie identyfikacji projektów ZIT. 

 

Ad.17 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolantka:  

Marta Jasińska-Dołęga,  

Biuro Związku Subregionu Centralnego  


