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Protokół z zebrania 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

z dnia 23 marca 2021 r. 

 

 

W zebraniu uczestniczyli: 

1. Pani Katarzyna Jurczak-Klocek, z upoważnienia Pan Marcina Bazylaka, Prezydenta Miasta Dąbrowa 

Górnicza. 

2. Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice - Przewodniczący Zarządu Związku.  

3. Pani Małgorzata Domagalska z upoważnienia Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice. 

4. Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec. 

5. Pani Katarzyna Urbanek, z upoważnienia Pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów. 

6. Pani Karolina Ostrowska, z upoważnienia Pani Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydent Miasta Piekary 

Śląskie. 

7. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska. 

8. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta 

Sosnowiec. 

9. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Pana Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie 

Góry. 

10. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy.  

11. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze. 

12. Pani Aneta Praszkiewicz, z upoważnienia Pana Sebastiana Szaleńca, Starosty Powiatu 

Będzińskiego. 

13. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Pana Waldemara Dombka, Starosty Powiatu Gliwickiego. 

14. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu 

Pszczyńskiego. 

 

W zebraniu uczestniczyli również:  

 Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku. 

 Współpracownicy Członków Zarządu Związku. 

 Pracownicy Biura Związku. 
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Porządek obrad:  

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania. 

2. Informacja Pana Mariusza Śpiewoka, Przewodniczącego Zarządu Związku nt. spotkania 

przedstawicieli Zarządu Związku z Panem Jakubem Chełstowskim, Marszałkiem Województwa 

Śląskiego, które odbyło się w dniu 18 marca 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały nr 265/2021 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych 

projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami 

(poddziałanie 5.2.1 – typ 2 azbest)-  po procedurze odwoławczej. 

4. Podjęcie uchwały nr 266/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 256/2021 w sprawie 

rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20, dotyczącym działań 

z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 

pracy na obszarach rewitalizowanych – konkurs (poddziałanie 7.1.3). 

5. Podjęcie uchwały nr 267/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu 

dofinansowania dla projektu Miasta Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

w Gminie Orzesze”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-007. 

6. Podjęcie uchwały nr 268/2021 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu 

POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego – w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy 

wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

7. Podjęcie uchwały nr 269/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO 

WSL z realizacji zadań ZIT za 2020 r. 

8. Podjęcie uchwały nr 270/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie 

Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2020 rok. 

9. Przyjęcie Stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego w sprawie konsultacji społecznych i założeń Krajowego Planu 

Odbudowy.  

10. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie zebrania. 

 

Przebieg zebrania: 

Ad 1. 

Celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 zebranie Zarządu Związku zostało 

zorganizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - platformy 

ZOOM. Zebranie otworzył Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał 

uczestników posiedzenia. Następnie poinformował, że w spotkaniu on-line uczestniczy wystarczająca 

liczba osób uprawnionych do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący zapytał uczestników 

o ewentualne uwagi do nowego porządku obrad, przekazanego członkom Zarządu w wersji 

elektronicznej. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do realizacji programu zebrania. 
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Ad 2. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył kolejny 

punkt zebrania, w którym poinformował, że 18 marca 2021 r. odbyło się spotkanie liderów 

podregionów z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Ze strony Subregionu Centralnego udział wzięli: 

 Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice,  

 Pan Andrzej Dziuba – Prezydent Miasta Tychy,  

 Pan Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowiec,  

 Pan Mariusz Wołosz – Prezydent Miasta Bytom, 

  Pan Mariusz Śpiewok – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu 

Związku.  

Natomiast ze strony Marszałka Województwa Śląskiego udział wzięli: 

 Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego,  

 Pan Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, 

 Pani Małgorzata Staś – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego (RR) w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego.  

Przedmiotem spotkania było omówienie stanu przygotowań do nowej perspektywy finansowej, 

możliwości wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz roli związków 

subregionalnych w systemie wyboru projektów. Z racji zaprezentowanej przez Ministerstwo Funduszy 

i Polityki Regionalnej koncepcji krajowego szczebla zarządzania środkami pochodzącymi z Instrumentu 

na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na spotkaniu nie omawiano Krajowego Planu 

Odbudowy (KPO), który to stanowić będzie podstawę do uzyskania pieniędzy z Instrumentu RRF. 

Samorządowcy przedstawili dane wynikające wprost z: 

 przyjętej przez Zarząd Województwa Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Zielone 

Śląskie 2030, 

 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 

wskazujące, iż region śląski wymaga większego wsparcia niż wynika to z zaprezentowanego przez 

Ministerstwo podziału alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021 -2027 

(RPO 2021-2027) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). 

Marszałek Województwa Śląskiego zgodził się z tezami przedstawicieli Subregionu Centralnego, 

iż kwota 2,4 mld euro na RPO 2021-2027, która umiejscawia województwo śląskie dopiero  

na 11 miejscu w skali kraju pod względem podziału środków per capita jest nie do zaakceptowania, 

dlatego należy podjąć działania zmierzające do uzyskania dodatkowej puli środków pochodzącej 

z rezerwy (7 mld euro). Marszałek Województwa Śląskiego nie zgadza się również z rozszerzeniem 

obszaru wsparcia w ramach FST, którą zaproponowało MFiPR poprzez dodanie do pierwotnego 

obszaru wsparcia (województwo śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie) kolejnych trzech województw 

tj. województwa lubelskiego, łódzkiego oraz małopolskiego.  

Podczas spotkania podjęto ustalenia dotyczące: 

 współpracy na rzecz uzyskania większej alokacji dla Śląska z ww. funduszy, 

 opracowania wspólnego stanowiska w sprawie terenów pogórniczych zarządzanych przez 

Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), 

 roli związków subregionalnych, 
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 podziału alokacji na subregiony, 

 koperty projektów pozakonkursowych/kluczowych dla każdego z funduszy. 

Ad 3. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 265/2021 w sprawie 

zatwierdzenia zaktualizowanej listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-

333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2 azbest) -  po procedurze 

odwoławczej. 

Pani Dyrektor poinformowała, że zgodnie z tzw. „L”, która jest zestawieniem stanu wykorzystania 

alokacji RPO WSL 2014-2020, w ramach poddziałania 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT całość alokacji 

wraz z rezerwą wykonania wynosi 101,3 mln zł wg kursu 1 euro = 4,5122 zł. Podpisane umowy 

o dofinansowanie opiewają na kwotę 66,4 mln zł, co daje prawie 65,5% wykorzystania środków ZIT 

przypadających na to poddziałanie. Część pozostałej alokacji jest zarezerwowana na podpisanie umów 

o dofinansowanie dla naborów niedawno rozstrzygniętych oraz na zwiększenia kwot dofinansowania 

projektów, które uzyskały zgodę Zarządu Związku w formie uchwały. Do zagospodarowania pozostaje 

ok. 2,1 mln zł alokacji. Pani Dyrektor dodała, że zgodnie z dokumentami, jakie zostały przekazane przez 

Instytucje Zarządzającą UM WSL Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wita Stwosza 10-21 w Sosnowcu, 

która z uwagi na ujęcie na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach naboru 

nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/2, zrezygnowała z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach 

naboru nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19 (projekt pozostawał na liście projektów rezerwowych, 

ocienionych pozytywnie).  Na liście rezerwowej w ramach konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19 

pozostał tylko jeden projekt oceniony pozytywnie tj. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Miechowickiej 

17 w Bytomiu z dofinansowaniem 250 tys. zł – projekt był rekomendowany przez Miasto Bytom. 

W zawiązku z tym rekomendowany jest wybór niniejszego projektu do dofinansowania. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 265/2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych 

podczas zebrania. 

Ad 4. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 266/2021 w sprawie 

zmiany uchwały nr 266/2021 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych 

do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-

24-082/20, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 

i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – konkurs (poddziałanie 7.1.3). 

Pani Dyrektor poinformowała, że alokacja przydająca na nabór wynosi 6,2 mln zł, z tego 1,2 mln zł 

zostało przeznaczone dla projektów realizowanych na obszarze Subregionu Centralnego. 

Przedmiotowy nabór trwał od 29 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. Lista projektów 

rekomendowanych przez Zarząd Związku po przyjęciu projektu uchwały zawierać będzie 6 projektów 

na łączną kwotę dofinansowania prawie 4,8 mln zł. Pani Dyrektor dodała, że zgodnie z regulaminem 

rzeczonego konkursu projekty uzyskują dodatkowe punkty za rekomendacje:  

 Projekt zarekomendowany przez Związek ZIT w formie uchwały Zarządu Związku ZIT – 2 pkt. 

 Projekt zarekomendowany przez Związek ZIT w formie uchwały Zarządu Związku ZIT oraz 

jednocześnie realizowany przez Członka/-ów Związku ZIT lub w partnerstwie z nim – 5 pkt. 
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Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 266/2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych 

podczas zebrania. 

Ad 5. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 267/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Orzesze 

pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”, o numerze WND RPSL.05.01.01-24-

06F2/17-007. 

Pani Dyrektor omówiła wniosek Miasta Orzesze oraz poinformowała uczestników zebrania, 

iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 17 647 937,24 zł do kwoty 19 265 583,56 zł, czyli zwiększenie 

kwoty łącznie o 1 617 646,32 zł zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu tyskiego.  

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 267/2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych 

podczas zebrania. 

Ad 6. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 268/2021 w sprawie 

aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – w związku z podziałem 

środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Pani Dyrektor poinformowała, że do Biura Związku wpłynęło pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej ws. oszczędności w projekcie dot. zakupu taboru autobusowego, którego beneficjentem 

jest PKM Katowice, realizowanym w ramach programu POIŚ_TRA (ze środków POIiŚ 2014-2020). 

Powstałe oszczędności (w wysokości 1 496 977,50 zł) przeniesione zostaną na zwiększenie 

dofinansowania dla I etapu projektu Tramwajów Śląskich. Zmiana została uzgodniona zarówno 

z Miastem Katowice, jak i Tramwajami Śląskimi, jak również jest zgodna z wcześniejszymi 

rekomendacjami Zarządu Związku. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 268/2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych 

podczas zebrania. 

Ad 7.  

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 269/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2020 r. 

Pani Dyrektor poinformowała, że Związek zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia IZ RPO 

WSL sprawozdań z realizacji zadań powierzonych w porozumieniu nr 12/RR/2015 w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawartego w dniu  

17 marca 2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Związkiem Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. 
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Pani Dyrektor dodała, że zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi Związku Subregionu Centralnego, 

Związek zobowiązany jest do przekazania sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji ZIT 

w terminie do dnia 31 marca roku następnego po zakończeniu roku, za który sporządzane jest 

sprawozdanie. Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że proponuje autopoprawkę do załącznika 

projektu uchwały nr 269/2021 zgodnie z wyświetloną podczas zebrania treścią.  

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 269/2021 z autopoprawką 

została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania 

obecnych podczas zebrania.  

Ad 8. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 270/2021 w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania 

finansowego Związku za 2020 rok. 

Pani Dyrektor poinformowała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe 

sporządzane są w formie elektronicznej. W myśl obowiązujących przepisów Zarząd Związku  

do 31 marca br. ma czas na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Termin 

na zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków Związku mija 30 czerwca br. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 270/2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych 

podczas zebrania.  

Ad 9. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie Stanowiska Zarządu Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie konsultacji społecznych 

i założeń Krajowego Planu Odbudowy. 

Pani Dyrektor pokrótce przedstawiła projekt stanowiska, który postuluje o: 

 aktywne włączenie samorządów terytorialnych w proces programowania i wdrażania 

Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z zasadą partnerstwa, 

 ujęcie w Krajowym Planie Odbudowy działań komplementarnych z Programem dla Śląska, 

określonym w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030 jako Obszar Strategicznej Interwencji, 

 uwzględnianie doświadczeń samorządów, w tym samorządu województwa, w dystrybucji 

funduszy europejskich na poziomie regionalnym, 

 zmniejszenie stopnia centralizacji zarządzania Krajowym Planem Odbudowy i uwzględnienie 

regionalnego potencjału i istniejących struktur do wdrażania KPO, celem usprawnienia procesu 

wydatkowania i rozliczania środków. Proponowana proporcja wydatkowania środków KPO 

to 60% na poziomie rządowym, a 40% na poziomie regionalnym, 

 określenie zasad wydatkowania środków w sposób jawny, przejrzysty oraz zapewniający 

równy dostęp.  

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Pan Michał Pierończyk, II Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania 

przestrzennego dopytał, z czego wynika zaproponowana proporcja wydatkowania środków wskazana 

w projekcie stanowiska Zarządu ws. KPO tj. 60% na poziomie rządowym, 40% na poziomie regionalnym. 

Pan Prezydent dodał jeszcze zapytanie, czy istnieje możliwość zmiany proporcji wydatkowania 

środków. 

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku wyjaśniła, że proponowana proporcja jest 

przeniesieniem zarządzania środkami w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej  

2014-2020, a która ma zostać powielona w perspektywie 2021-2027 oraz dodała, że zmiana proporcji 

w stanowisku Zarządu Związku jest możliwa.  

Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec zaproponował, aby proporcja podziału środków 

w ramach KPO była równa tj. 50% na poziomie rządowym 50% na poziomie regionalnym.  

Pan Michał Pierończyk poparł propozycję proporcji środków zaproponowaną przez Pana Burmistrza.  

Pani Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki 

Społecznej poinformowała zebranych, że część środków KPO to pożyczki. 

Wobec braku innych poprawek do projektu stanowiska Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 

propozycję zmiany proporcji wydatkowania środków w ramach KPO w brzmieniu:  

 zmniejszenie stopnia centralizacji zarządzania Krajowym Planem Odbudowy i uwzględnienie 

regionalnego potencjału i istniejących struktur do wdrażania KPO, celem usprawnienia procesu 

wydatkowania i rozliczania środków. Proponowana proporcja wydatkowania środków KPO 

to co najmniej 50% na poziomie regionalnym.  

Poprawka została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych 

do głosowania obecnych podczas zebrania. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji oraz propozycji poprawek przystąpiono do głosowania. 

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

w sprawie konsultacji społecznych i założeń Krajowego Planu Odbudowy zostało przyjęta jednogłośnie 

przez Zarząd Związku – 14 głosów za, na 14 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania. 

Ad 10. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego zapytał zebranych 

o ewentualne uwagi do informacji Dyrektora Biura o działalności Biura Związku, która została przesłana 

do Członków Zarządu w formie prezentacji elektronicznej. 

Ze względu na brak uwag do przesłanych materiałów Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego 

punktu porządku zebrania. 

Ad 11. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył kolejny 

punkt zebrania Zarządu Związku – wolne wnioski.  

Pierwszy wolny wniosek zgłosiła Pani Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec  

ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej, która dopytała czy istnieje możliwość wyboru 

do dofinansowania kolejnych projektów w ramach listy rezerwowej nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, która poinformowała zebranych, 

że w dniu 8 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZIT/RIT oraz Urzędu Marszałkowskiego 
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Województwa Śląskiego, które dotyczyło możliwości przenoszenia niewykorzystanych środków 

pomiędzy poszczególnymi poddziałaniami. Podczas spotkania Pani Dyrektor poinformowała 

przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego o potencjale ZIT i potrzebach dotyczących dodatkowych 

środków na poddziałania w których są listy rezerwowe bądź też zostały podjęte uchwały Zarządu 

Związku wyrażające zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania, takich jak poddziałania:  

4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie - ZIT, 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT oraz 12.1.1. Infrastruktura 

wychowania przedszkolnego – ZIT. Pani Dyrektor dodała, że poinformowała również Urząd 

Marszałkowski o poddziałaniach, w których występują niewykorzystane środki jak np. 3.1.1. Tworzenie 

terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT oraz 

10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych – ZIT. Informacje te zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyjęte 

i zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Śląskiego. Natomiast przesunięcia pomiędzy 

poszczególnymi poddziałaniami będą możliwe dopiero w momencie, kiedy zostanie uruchomiony 

mechanizm elastyczności, a co istotne przesunięcia będą dokonywane globalnie w odniesieniu 

do całego Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Wobec braku kolejnych zgłoszeń Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

zebrania. 

Ad 12. 

Na tym zebranie zakończono. 
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Protokolantka:  

Justyna Birna 

Biuro Związku Subregionu Centralnego   
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