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Uchwała nr 269/2021 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

z dnia 23 marca 2021 r. 

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

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego, przyjętego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku, z późniejszymi 

zmianami. 

Zarząd Związku Subregionu Centralnego uchwala: 

§1. Zatwierdzić sprawozdanie roczne IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2020 r., które stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. Zobowiązać Dyrektora Biura do przekazania niniejszego sprawozdania do Instytucji Zarządzającej 

RPO WSL 2014-2020. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załączn ik nr 1 do Uchwały nr 269/2021 
Za rządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 2021 r. 

SPRAWOZDANIE ROCZNE IP ZIT1 RPO WSL Z REALIZACJI ZIT ZA 2020 r. 

I. IDENTYFIKACJA 

Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Ś ląskiego 

2014-2020 

Nazwa instytucji: 
Instytucja Pośrednicząca dla Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 

Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Imię i nazwisko: Klaudia Ruda 
Instytucja: Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Osoba do kontaktu: Centralnego Województwa Śląskiego 
Numer telefonu: 32 461 22 52 
Adres e-mail: klaudia.ruda@subregioncentralny.pl 

li. INFORMACJE NT. STRATEGII ZIT/RIT (§ 5 ust.1pkt.1, § 16 lub 19 ust. 1 Porozumienia ZIT/RIT2
) 

11.1. Tabela 1. Informacja nt. przyjęcia i aktualizacji Strategii ZIT/RIT • 

Lp. Tytuł dokumentu; numer Data Data pozytywnego Data pozytywnego 
wersji zatwierdzenia zaopiniowania przez zaopiniowania przez 

przez ministra właściwego IZ RPO WSL3 

uprawniony ds. rozwoju 
organ regionalnego 

1. Strategia Zintegrowanych 24.11.2016 1.02.2017 wpłynęła 14.02.2017 wpłynęła 
Inwestycji Terytorialnych do IP ZIT pozytywne do IP ZIT pozytywne 
Subregionu Centra lnego opinie dla IX wersji opinie dla IX wersji 
Województwa Śląskiego Strategii ZIT Strategii ZIT 
(wersja 9) 

·w 2020 roku Strategia ZIT nie była aktualizowana . 

li. 2. Monitorowanie i ocena Strategii ZIT/RIT 

1. Monitorowanie Strategii jest prowadzone w sposób ciągły i ma na ce lu zagwarantowanie 
realizacji ce lów i priorytetów w niej określonych oraz właściwe wykorzystanie 
przewidzianych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ś rodków. 

2. W ramach działań ewaluacyjnych weryfikowana jest efektywność działań realizowanych 
w ram ach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ze szczegó lnym uwzględnieniem 

projektów komplementarnych. 
3. Prowadzony jest stały monitoring potencjalnych i rzeczywistych oszczędności w projektach. 

Na podstawie tych informacji Zarząd Związku proceduje uchwały zwiększające 

dofinansowanie w poddziałaniach, w których pojawiają się oszczędności . 

4. Na bieżąco prowadzona j est ana liza danych z LSI dotyczących poziomu wskaźników 
rzeczowych i finansowych na poziomie kontraktacji. Wyniki tych analiz przedstawiane są 
Dyrektorowi Biura i Zarządowi Związku. Na ich podstawie podejmowane są decyzje 

1 Instytucja Pośrednicząca w rea lizacji Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycj i Terytorialnych. 
2 Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu rea lizacji instrumentu Zin tegrowane/Regionalne 
Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014- 2020 zawarte pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą ZIT/RIT z późn. zm. 
3 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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dotyczące wprowadzania działań korygujących/interwencyjnych oraz wspie rających dla 
Członków Związku w zakresie przygotowywania projektów ZIT. 

5. Prowadzony jest również monitoring wskaźników postępu finansowego i rzeczowego na 
poziomie wdrażania. Dane do analiz pozyskiwane są z IZ RPO WSL, zaś ich wyniki 
przedstawiano Dyrektorowi Biura oraz Zarządowi Związku. Prowadzony monitoring pozwala 
na określenie poziomu ryzyka jak i wprowadzenie działań naprawczych w sytuacji zagrożen ia 

niezrealizowania któregokolwiek ze wskaźników. 

Planowana na li półrocze 2020 r. aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie odbyła się ze względu na 
trwającą pandemię wirusa Sars-CoV-2 oraz planowane zmiany w RPO WSL 2014-2020. 
Planowana na rok 2021 aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynikać będzie przede wszystkim ze zmian, 
które zostaną wprowadzone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020. Dostosowane 
zostaną wskaźniki finansowe i rzeczowe wynikające m.in. z połączenia naborów. Uaktualnione 
zostaną również zapisy dotyczące funkcjonowania Górnośląska-Zagłębiowskiej Metropolii oraz prac 
nad Studium Transportowym Subregionu Centralnego. Wprowadzone zostaną również zmiany 
wynikające z bieżącego przeglądu Strategii ZIT. 

li. 3. Promocja i upowszechnienie Strategii ZIT/RIT 

W ramach promocji i upowszechniania Strategii ZIT prowadzono następujące działania: 

1. Organizacja seminariów, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów. Odbyły się: 
a. Seminaria: 

• Zamówienia publiczne w dobie COVID 19, 27.08.2020 r., online, 

• Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego, 07.09.2020 r., online, 
e Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego, 03.11.2020 r., online, 

e Redakcja treści na stronach internetowych zgodnie z zasadami WCAG 2.1, 
29.12.2020 r., online. 

b. Pozostałe spotkania (w tym spotkania w podregionach): 

• Spotkanie z oficerami rowerowymi, 23.09.2020 r., Katowice, 

• Spotkanie w Podregionie bytomskim (Lubliniec), 19.10.2020 r., online, 

o 22 spotkania w ramach przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
(SUMP), w tym 4 spotkania w podregionach (19 spotkań online): 

• 27.11.2020 r. Powiat lubliniecki, Powiat tarnogórski, Powiat gliwicki, 
• 02.12.2020 r. Powiat zawierciański, 
• 07.12.2020 r. Powiat pszczyński, 
• 10.12.2020 r. Jaworzno, 

• 4 spotkania w sprawie strategii transportowych w regionie z przedstawicielami UM 
WSL i G-ZM: 13.07.2020 r., 30.07.2020 r., 04.09.2020 r., 30.09.2020 r., online, 

• Współorganizacja Seminariów partycypacyjnych JTF w podregionach: 22.10.2020 r. 
podregion gliwicki, 27.10.2020 r. podregion bytomski, 05.11.2020 r. podregion 
katowicki, 10.11.2020 r. podregion sosnowiecki, 19.11.2020 r. podregion tyski, 
online. 

2. Stała obsługa strony internetowej www.subregioncentralny.pl, w tym przygotowywanie 
informacji do działu Aktualności, Nabory ZIT (publikowanie ogłoszeń o naborach i wynikach 
naboru) oraz stałe poszerzanie zawartości merytorycznej strony. 

3. Prowadzenie profilu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego na Facebook'u. Publikowanie informacji na temat projektów realizowanych przez 
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beneficjentów, ogłoszeń o naborach i wynikach naboru, informacji na temat działalności 
Związku Subregionu Centralnego. 

4. Przygotowanie i wysyłka informacji prasowych do lokalnych mediów dot. zatwierdzenia 
wyników konkursów ZIT. Ukazały się publikacje m.in. w Dzienniku Zachodnim, Portalu 
Samorządowym, www.wnp.pl, www.twojezaglebie.pl, www.najnowsze.pless.pl, 
www.portalkomunalny.pl, www.forsal.pl, www.pless.pl. 

5. Publikacja Broszury informacyjnej ze stanem realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w wersji elektronicznej. 
Broszury udostępniane były wszystkim Członkom Związku. Broszury dostępne są na stronie 
internetowej Związku. 

li . 4. Włączenie partnerów w realizację Strategii ZIT/RIT 

W 2020 r. ze względu na pandemię wirusa Sars-CoV-2 działania podjęte w celu włączenia partnerów 
w realizację Strategii ZIT były ograniczone. Przeprowadzono 2 spotkania online z zakresu 
partnerstwa publiczno-prywatnego dla beneficjentów projektów ZIT, które miały na celu 
przybliżenie tego sposobu realizacji projektów. Podczas szko leń promowano zacieśnianie współpracy 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi. 

Biuro Związku podjęło koordynację prac nad przygotowaniem podregionów wskazanych w Strategii 
Rozwoju Województwa Zielone Śląskie 2030 jako OSI górnicze, do przeprowadzenia transformacji 
społeczno-gospodarczej. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląsk iego w okresie 
od października do listopada 2020 r., zorganizowane zostały seminaria partycypacyjne w formule 
otwartej debaty on-line dążącej do zidentyfikowania potrzeb i projektów transformacyjnych. 
W każdym podregionie odbyło s ię jedno seminarium. Brali w nich ud ział przedstawiciele 
samorządów, Komisji Europejskiej, NGO, reprezentanci związków zawodowych, biznesu, środow isk 

akademickich i jednostek B+R. Łącznie wzięło w nich udział 371 osób. Z przeprowadzonych 
warsztatów powstał raport, który będzie pomocny przy opracowywaniu Strategii Rozwoju 
Subregionu Centralnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030. 
Pracownicy Biura Związku koordynowali także prace nad przygotowaniem przez gminy górnicze 
znajdujące się w Subregionie Centralnym fiszek projektów transformacyjnych w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. Propozycje projektów zostały przekazane Zespołowi Regionalnemu ds. 
transformacji, który prowadzi dalsze prace nad otrzymanym materiałem . 

Ponadto Członkowie Związku byli zaangażowani we wspólne opracowanie fiszki partnerskiego 
projektu z obszaru turystki, który miałby być realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Ś ląskiego we współpracy z 4 subregionami, ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W prace nad 
fiszką byli zaangażowani koordynatorzy ZIT. Podczas realizacji tego zadania wyniknęła potrzeba 
wsparcia działań związa nych z infrastrukturą rowerową. 
Poza propozycjami przedsięwzięć z obszaru turystyki, Członkowie Związku wskazywali również na 
inwestycje związane z budową ścieżek rowerowych - nie tylko gminnych, ale również łączących ze 
sobą obiekty cenne turystycznie i przyrodniczo, znajdujące się w granicach kilku gmin. Zebrany 
materiał równ ież został przekazany Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, i posłuży 
przy tworzeniu koncepcji dalszego rozwoju sieci ścieżek rowerowych. 
W wyniku powyższego, zorganizowane zostało spotkanie koordynatorów ZIT ze Śląskim Oficerem 
Rowerowym oraz Oficerem Rowerowym G-ZM . Wydarzenie miało na celu zapoznanie 
Koordynatorów ZIT z planami przebiegu tras rowerowych zarówno na obszarze G-ZM jak i całego 
Subregionu Centralnego, w kontekście inwestycji planowanych przez Członków Związku. 
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Ili. INFORMACJE NT. POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO I WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW ZIT/ RIT (§ 5 
ust. 1pkt18lub19, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i ust. 6 Porozumienia ZIT/RIT) 

Ili . 1. Tabela 2. Podstawowe informacje nt. Związku/Porozumienia ZIT / RIT 
Liczba członków 

81 jednostek samorządu terytorialnego 
Związku/Porozumienia ZIT /RIT 

Organy funkcjonujące w ramach 
1. Wa lne Zebranie Członków (3.10.2013) 

Związku/Porozumien ia ZIT /RIT 2. Zarząd Związku (19.12.2018) 

3. Komisja Rewizyjna (19.12.2018) 

Grupy robocze, zespoły zadaniowe, 
Grupa robocza składająca się z 16 koordynatorów ZIT 

koordynatorzy powołani w ramach 
ustanowiona uchwałą Zarządu Związku nr 14/2015 z dnia 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT 
30.06.2015. Grupa kontynuowała prace w 2020 r. 

(stałe i okresowe) 

Liczba osób zatrudnionych 
Na dzień 31.12.2020 do realizacji zadań IP ZIT RPO WSL 

w Biurze/Wydziale IP ZIT/RIT 
zatrudnionych jest 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy 

realizującym funkcję IP ZIT/RIT 
(1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim) oraz 1 osoba na o/.i 

bezpośrednio zaangażowanych 

w rea l izację zadań ZIT /RIT 
etatu. 

111.2.Tabela 3. Informacje nt. prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/ RIT 

Nazwa: 
Główne usta lenia, przyjęte uchwały 

Lp. organu/zespołu/ Data posiedzenia 
grupy roboczej itp. 

(nr i t emat) 

Uchwała nr 16/2020 w sprawie aktualizacji 

22-29.01.2020 
Planu Zrównoważonej Mobi l ności Miejskiej 
Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego 
Uchwała nr 17 /2020 w sprawie wyboru 
członków komisji skrutacyjnej. 

Uchwała nr 18/2020 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego Związku za 2019 
rok. 

Uchwała nr 19/2020 w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Związku Gmin i 

Wa lne Zebranie Powiatów Subregionu Centralnego 

1. Członków Województwa Śląskiego za działa l ność w 2019 
roku. 

15.09.2020 Uchwała nr 20/2020 w sprawie odwołania -
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka 
Zarządu Związku . 

Uchwała nr 21/2020 w sprawie uzupełnienia 
składu Zarządu Związku. 

Uchwała nr 22/2020 w sprawie określenia 
wysokości składki członkowskiej na 2021 rok. 

Uchwała nr 23/2020 w sprawie przystąpienia 
do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu 
Centralnego Województwa Śląsk iego na lata 
2021-2027. 
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Uchwała nr 24/2020 w sprawie przyjęcia 

Studium Transportowego Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego wraz z 

zaktualizowaną wersją Planu Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego. 

17.11.2020 
Uchwała nr 25/2020 w sprawie uchwalenia 

planu finansowego Związku na 2021 rok. 

Uchwała nr 150/2020 w 

sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-

24-301/19, dotyczącym działań z zakresu 

rozwoju usług społecznych i zdrowotnych 

(poddziałanie 9.2.1). 

Uchwała nr 151/2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 140/2019 w sprawie rekomendacji 

listy projektów Związku planowanych do 

zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 

Inwestycj i Terytorialnych, w naborze nr 

RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19, dotyczącym 
niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz 

efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1-
typ 4). 

Uchwała nr 152/2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 116/2019 w sprawie rekomendacji 

listy projektów Związku planowanych do 
zgłosze nia w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr 

RPSL.05 .01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym 

2. 28.01.2020 
gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 

5.1.1). 

Uchwała nr 153/2020 w sprawie zmiany 

uchwały nr 127 /2019 w sprawie rekomendacj i 
Zarząd Związku listy projektów Związku planowanych do 

zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr 

RPSL.09 .01.05- IZ.01-24-347 /19, dotyczącym 

programów aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(poddziałanie 9.1.5). 

Uchwała nr 154/2020 w sprawie 

rekomendacji listy projektów Związku 

planowanych do zgłosze nia w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 

naborze nr RPSL.09 .02.05-IZ.01-24-350/19, 

dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług 

społecznych (poddziała nie 9.2.5). 

Uchwała nr 155/2020 w sprawie zmiany 

uchwały nr 122/2019 w sprawie rekomendacji 

listy projektów Związku planowanych do 

zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytor ialnych, w naborze nr 
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RPSL.ll.Ol.03-IZ.01-24-334/19, dotyczącym 
wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.3). 

Uchwała nr 156/2020 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. 

Uchwała nr 157 /2020 w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do zmiany adresu 
siedziby Związku. 

Uchwała nr 158/2020 w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Biura Związku do 
składania wniosków o dofinansowanie, 
podpisywania umów, aneksów, wniosków o 
płatność, sprawozdań dotyczących dotacji w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020. 

Uchwała nr 159/2020 w sprawie zwiększenia 
kwoty środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w naborze nr 
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym 
działań z zakresu rozwoju usług społecznych i 
zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1) oraz 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów. 

Uchwała nr 160/2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 117 /2019 w sprawie rekomenda cji 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr 
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19, dotyczącym 
gospodarki odpadami (poddziała nie 5 .2.1). 

Uchwała nr 161/2020 w sprawie zatrudnienia 
na stanowisko Dyrektora Biura Związku. 

Uchwała nr 162/2020 w sprawie zmiany 
adresu siedziby Związku. 

Uchwała nr 163/2020 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-

18.02.2020 24-332/19, dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałanie 5.2.1- typ 1). 

Uchwała nr 164/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląs kiego (IP ZIT) 
do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
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Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-
24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałanie 5.2.1- typ 2). 

Uchwała nr 165/ 2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy 
Mierzęcice pn. „Usunięcie wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy 
Mierzęcice", o numerze WND-RPSL.05.02.01-
24-080A/17-006. 

Uchwała nr 166/ 2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy 
Tarnowskie Góry pn. „ Remont zespołu 
budynków mieszkalnych w obszarze Sawice 
wraz z zagospodarowaniem otoczenia", o 
numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00G /18-
004. 

Uchwała nr 167 /2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 154/2020 w sprawie rekomendacji 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr 
RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19, dotyczącym 

działań z zakresu rozwoju usług społecznych 

(poddziałanie 9.2.5). 

Uchwała nr 168/2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 122/2019 w sprawie rekomendacji 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycj i Terytorialnych, w naborze nr 
RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19, dotyczącym 
wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszko lnej (poddziałanie 11.1.3). 
Uchwała nr 169/2020 w 
sprawie rekomendacji listy projektów Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytoria lnych, w 
naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, 
dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa 
socja lnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych 

(poddziałanie 10.2.1). 

Uchwała nr 170/2020 w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-

04.03.2020 
24-313/19, dotyczącym tworzenia terenów 
inwestycyjnych na obszarach typu brownfield 
(poddzia łanie 3.1.1). 

Uchwała nr 171/2020 w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
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projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-
24-319/19, dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddz i ałanie 5.2.1- typ 3). 

Uchwała nr 172/2020 w sprawie zw iększenia 

kwoty środków europejskich przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów w naborze nr 
RPSL.05 .02.01-IZ.01-24-319/19, dotyczącym 
gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1-
typ 3) oraz zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów. 

Uchwała nr 173/2020 w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego 
IP ZIT RPO WSL z rea lizacj i zadań ZIT za 2019 r. 
Uchwała nr 174/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) 
do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-
24-328/19, dotyczącym niskoemisyjnego 
transportu miejskiego oraz efektywnego 
oświetlenia (poddziałanie 4.5.1- GEPARD li) 

Uchwała nr 175/2020 w sprawie wyznaczen ia 
przedstawicie li Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) 
do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.04 .05.01-IZ.01-
24-353/19, dotyczącym niskoemisyjnego 
transportu miejskiego oraz efektywnego 
oświet len i a (poddziałan i e 4.5.1- typ 4) 

18-20.03.2020 Uchwała nr 176/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Ś ląskiego (IP ZIT) 
do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-
24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-
ściekowej (poddziałanie 5.1.1) 

Uchwała nr 177 / 2020 w 
sprawie rekomendacji listy projektów Związku 

planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytoria lnych, w 
naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, 
dotyczącym infrastruktury kształcenia 
zawodowego (poddziałan ie 12.2.1) 

Uchwała nr 178/2020 w sprawie przyjęcia 
projektów uchwał na Walne Zebranie 
Członków Związku 

Uchwała nr 179/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 

22-28.04.2020 Centra lnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) 
do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-
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24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego 
transportu miejskiego oraz efektywnego 
oświetlenia (poddziałanie 4.5.1- typ 1-3). 
Uchwała nr 180/2020 w sprawie wyrażen ia 

zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Miasta Chorzów 
pn. „Budowa centrum przesiadkowego 
chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą", o numerze WND-
RPSL.04.05.01-24-025B/17-004. 
Uchwała nr 181/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy Knurów 
pn. „ Wsparcie mobilności miejskiej Gminy 
Knurów poprzez budowę centrów 
przesiadkowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą Etap li - budowa lokalnego 
centrum przesiadkowego w rejonie 
przystanku FOCH w Knurowie", o numerze 
WN D-RPSL.04.05 .Ol-24-083C/17-003. 

Uchwała nr 182/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Miasta Katowice 
pn. „Katowicki Inteligentny System 
Zarządzan ia Transportem", o numerze WND-
RPSL.04.05.01-24-0839/17-004. 
Uchwała nr 183/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy Miedźna 
pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku 
przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy 
warunków w istniejących mieszkaniach 
socjalnych oraz ada ptacją nowych mieszkań", 

o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01H3/18-
005. 
Uchwała nr 184/2020 w 
sprawie rekomendacji listy projektów Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycj i Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, 
dotyczącym odnawialnych źródeł energii 
(poddziałanie 4.1.1). 
Uchwała nr 185/2020 w sprawie uzgodnienia 
listy projektów rezerwowych Związku 
planowanych do zgłoszen i a w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, 
dotyczącym odnawialnych źródeł energii 
(poddziałanie 4.1.1). 

25.05.2020 
Uchwała nr 186/2020 w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów w 
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naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, 
dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałanie 5.2.1- typ 2). 

Uchwała nr 187 /2020 w sprawie zwię kszen ia 

kwoty środków europejskich przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów w naborze nr 
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym 
gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1-
typ 2) oraz zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów. 

Uchwała nr 188/2020 w sprawie aktualizacji 
listy ocen ionych 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). 

Uchwała nr 189/2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 17 /2015, w sprawie uzgodnienia 
zbi lansowanego zapotrzebowania na środki 
ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO 
WSL 2014-2020. 
Uchwała nr 190/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy Tworóg 
pn. „Budowa sieci kana lizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś 
Tworoska wraz z pompownią próżniowo 
tłoczną i rurociągiem tłocznym", o numerze 
WN D-RPSL.05 .01.01-24-06F8/17-008. 

Uchwała nr 191/2020 w sprawie wyrażen ia 

zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Miasta Czeladź 
pn. „Centrum Usług Społecznościowych i 
Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z 
zagospodarowan iem terenu", o numerze 
WND-RPSL.10.03.01-24-0306/17-008. 

Uchwała nr 192/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększen ie poziomu 
dofinansowania dla projektu Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu pn. 
„Rewita lizacja wieży ciśn ień zlokalizowanej 
w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele 
społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne", 
o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0525/17-
008. 

Uchwała nr 193/2020 w sprawie wyrażen ia 

zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy 
Świerklaniec pn. „ Budowa przedszkola wraz z 
wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w 
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Gminie Świerklaniec", o numerze WND-
RPSL.12.01.01-24-07F4/16-004. 

Uchwała nr 194/2020 w spraw ie wyraże nia 

zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy 
Ożarowice pn. „Rozwój infrastruktury 
wychowan ia przedszkolnego poprzez budowę 
przedszkola w miejscowości Tąpkowice", o 
numerze WND-RPSL.12.01.01-24-00CF/18-
002. 
Uchwała nr 195/2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 184/2020 w sprawie rekomendacji 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytoria lnych, w naborze nr 
RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym 
odnawia lnych źródeł energii (poddziałanie 
4.1.1). 
Uchwa ła nr 196/2020 w spraw ie zmiany 
uchwały nr 185/2020 w sprawie uzgodnienia 
listy projektów rezerwowych Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycj i Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, 
dotyczącym odnawialnych źródeł energii 
(poddziałan i e 4.1.1). 
Uchwała nr 197 /2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 169/2020 w sprawie rekomendacji 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszen ia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr 
RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, dotyczącym 
rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz 
infrastruktury usług społecznych 
( poddziałanie 10.2.1). 

Uchwała nr 198/2020 w sprawie aktualizacji 
listy przeds ięwzięć w ramach projektu 
POIŚ_TRA- komplementarnego 
do Zintegrowanych Inwestycji Terytoria lnych 
Subregionu Centralnego Województwa 
Śląsk iego - w związku z podziałem środków 
UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Uchwała nr 199/2020 w sprawie zmiany planu 
finansowego Związku na 2020 rok. 

Uchwała nr 200/2020 w 

24.06.2020 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-
24-328/19, dotyczącym niskoemisyjnego 
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transportu miejskiego oraz efektywnego 
oświetlenia (poddziałanie 4.5.1- GEPARD li) . 

Uchwała nr 201/2020 w sprawie zwiększenia 
kwoty środków europejskich przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów w naborze nr 
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19, dotyczącym 
niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz 
efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 -
GEPARD li) oraz zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów. 
Uchwała nr 202/2020 w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-
24-353/19, dotyczącym niskoemisyjnego 
transportu miejskiego oraz efektywnego 
oświetlenia (poddziałanie 4.5.1- typ 4). 

Uchwała nr 203/2020 w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów w naborze nr RPSL.05 .02.01-IZ.01-
24-332/19, dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałanie 5.2.1- typ 1). 

Uchwała nr 204/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) 
do pełnienia funkcj i członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-
24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł 
energii (poddziałanie 4.1.1). 
Uchwała nr 205/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy 
Świerklaniec pn. „Słoneczna Gmina - montaż 
układów solarnych i fotowoltaicznych 
na budynkach jednorodzinnych w Gminie 
Świerklaniec li etap", o numerze WND-
RPSL.04.01.01-24-005A/19-002. 

Uchwała nr 206/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy Miasta 
Tychy pn. 11Termomodernizacja i modern izacja 
budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. 
Skłodowskiej w Tychach", o numerze WND-
RPSL.04.03.01-24-0021/19-002. 

Uchwała nr 207 /2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy Mikołów 
pn. 11 Przebudowa zdegradowanego obszaru 
Centrum Gminy Mikołów", o numerze WND-
RPSL.10.03.01-24-0497 /17-006. 

Uchwała nr 208/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
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dofinansowania dla projektu Miasta 
Sosnowiec pn. „Rewitalizacja obiektów 
„Musze lka" oraz MDK w dzielnicy Kazimierz 
w Sosnowcu na ce le społeczne", o numerze 
WND-RPSL.10.03.01-24-030E/17-006. 

Uchwała nr 209/2020 w sprawie wyrażen ia 

zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy Siewierz 
pn. 11Zapewnienie pełnej dostępności do 
edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz 
poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z 
oddziałami integracyjnymi w Siewierzu", 
o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-00C0/18-
003. 

Uchwała nr 210/2020 w 
sprawie rekom endacji l isty projektów Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, 
dotyczącym efektywności energetycznej i 
odnawia lnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej (poddziała nie 

4.3.1). 

Uchwała nr 211/2020 w 
sprawie rekomendacji l isty projektów Związku 

planowanych do zgłoszen ia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20, 
dotyczącym działań z zakresu poprawy 
zdo lności do zatrudnienia osób poszukujących 
pracy i pozostających bez pracy na obszarach 
rewita lizowanych - konkurs ( poddzia łanie 

7.1.3). 

Uchwała nr 212/2020 w 
sprawie rekomendacji list y projektów Związku 

planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytoria lnych, w 
naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20, 
dotyczącym podnoszenia kwa lifikacj i 
zawodowych osób dorosłych - konkurs 
(poddz i ałanie 11.4.3). 

Uchwała nr 213/2020 w sprawie uzgodnienia 
listy projektów rezerwowych Związku 

planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, 
dotyczącym rozwoju mieszka lnictwa 
socjalnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych 

(poddziała nie 10.2.1). 
Uchwała nr 214/2020 w sprawie zmiany 
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uchwały nr 177 /2020 w sprawie rekomendacji 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytoria lnych, w naborze nr 
RPSL.12.02 .Ol-IZ.01-24-37 4/20, dotyczącym 
infrastruktury kształcenia zawodowego 
(poddziałanie 12.2.1). 

Uchwała nr 215/2020 w sprawie aktualizacji 
listy przedsięwzięć w ramach projektu 
PO IŚ_TRA- komplementarnego 
do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Centralnego Województwa 
Ś ląskiego - w związku z podziałem środków 
UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Uchwała nr 216/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy 
M ierzęcice pn. „ Rozbudowa i wyposażenie 

PSZOK w Gminie Mierzęcice", o numerze 
WND-RPS L.05.02.01-24-0331/19-003. 
Uchwała nr 217 /2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) 
do pełn ien ia funkcj i członków Komisj i Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-
24-365/19, dotyczącym rozwoju 
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 
chronionego oraz infrastruktury usług 
społecznych (poddziałanie 10.2.1). 
Uchwała nr 218/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój pn. „Budowa Centrum 
przesiadkowego przy ul. Parkowej w Gminie 

28.07.2020 Goczałkowice-Zdrój" , o numerze WND-
RPSL.04.05.0l-24-015F /19-003. 
Uchwała nr 219/2020 w 
sprawie rekomendacji listy projektów Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20, 
dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałanie 5.2.1- typ 1 instalacje) . 

Uchwała nr 220/2020 w sprawie 
rekomendacji listy projektów Związku 
planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.OS.02.01-IZ.01-24-384/20, 
dotyczącym gospodarki odpadami 
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(poddziałanie 5.2.1 - typ 2 azbest). 

Uchwała nr 221/2020 w sprawie 
rekomendacji listy projektów Związku 

planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20, 
dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałan ie 5.2.1- typ 3 PSZOK). 
Uchwała nr 222/2020 w sprawie uzgodnienia 
listy projektów rezerwowych Związku 

planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20, 
dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałanie 5.2.1- typ 3 PSZOK). 

Uchwała nr 223/2020 w 
sprawie rekomend acji l isty projektów Związku 

planowanych do zgłoszenia w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w 
naborze nr RPSL.07 .04.02-IP.02-24-080/20, 
dotyczącym działań z zakresu outplacementu 
(podd zi ałanie 7.4.2). 

Uchwała nr 224/2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 210/2020 w sprawie rekomendacj i 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłosze nia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr 
RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym 
efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii w infrast rukturze publicznej 
i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1). 
Uchwała nr 225/2020 w sprawie zm iany 
uchwały nr 211/2020 w sprawie rekomendacji 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszen i a w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr 
RPSL.07 .01.03-IP .02-24-079/20, dotyczącym 
dz i ałań z zakresu poprawy zdolnośc i do 
zatrudnienia osób poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych - konkurs (poddziałanie 
7.1.3). 

Uchwała nr 226/2020 w sprawie zmiany 
uchwa ły nr 212/2020 w sprawie rekomendacji 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycj i Terytorialnych, w naborze nr 
RPSL.11.04.03-1 P .02-24-078/20, dotyczącym 
podnoszen ia kwalifikacji zawodowych osób 
dorosłych - konkurs ( poddziałanie 11.4.3). 

Uchwała nr 227 / 2020 w sprawie zmiany 
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uchwały nr 177/2020 w sprawie rekomendacj i 
listy projektów Związku planowanych do 
zgłoszenia w ramach Zintegrowanych 
Inwestycj i Terytoria lnych, w naborze nr 
RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, dotyczącym 
infrastruktury kształcenia zawodowego 
(poddziałanie 12.2.1) . 

Uchwała nr 228/2020 w sprawie przyjęcia 
projektów uchwał na Wa lne Zebranie 
Członków Związku. 

Uchwała nr 229/2020 w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-
24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-
ściekowej (poddziałanie 5.1.1). 

Uchwała nr 230/2020 w sprawie zwiększenia 

kwoty środków europejskich przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów w naborze nr 
RPSL.05 .01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym 
gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 
5.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów. 

Uchwała nr 231/2020 w sprawie wyznaczenia 
25.08.2020 przedstawicieli Związku Subregionu 

Centra lnego Województwa Ś ląskiego (IP ZIT} 
do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.05 .02.01-IZ.01-
24-383/20, dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałan i e 5.2.1- typ 1 insta lacje). 
Uchwała nr 232/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększe nie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy 
Tarnowskie Góry pn. „Remont zespołu 
budynków mieszkalnych w obszarze Sowice 
wraz z zagospodarowaniem otoczenia", o 
numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00C7 /18-
006. 

Uchwała nr 233/2020 w 
sprawie zatwierdzenia listy ocen ionych 
projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-
24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego 
transportu miejskiego oraz efektywnego 
oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - typ 1-3)-

15.09.2020 
lista projektów typ 1-2 

Uchwała nr 234/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centra lnego Województwa Ś ląskiego (IP ZIT} 
do pełn ie n ia funkcj i członków Komisji Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-
24-379/20, dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziałanie 5.2.1 - typ 3 PSZOK) 
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Uchwała nr 235/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centra lnego Województwa Śląskiego {IP ZIT) 
do pełnienia funkcj i członków Komisj i Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-
24-374/20, dotyczącym infrastruktury 
kształce nia zawodowego (poddziałanie 12.2.1) 

Uchwała nr 236/2020 w sprawie wyboru 
przewodn iczącego Zarządu Związku 

Uchwała nr 237/2020 w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-
24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego 
transportu miejskiego oraz efektywnego 
oświetlenia (poddziałan ie 4.5.1- typ 1-3) -
lista projektów typ 3 
Uchwała nr 238/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego {IP ZIT) 
do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny 

29.09.2020 
Projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-
24-370/20, dotyczącym efektywnośc i 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
(poddziałanie 4.3.1) 

Uchwała nr 239/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększen ie poziomu 
dofinansowania dla projektu Miasta Zabrze 
pn. „Rewita lizacja społeczna na terenie miasta 
Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów wskazanych w LPROM - Centrum 
Usług Społecznych", o numerze WND-
RPSL.10.02.01-24-0lEA/17-008 
Uchwała nr 240/2020 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Związku Subregionu 
Centralnego Województwa Ś ląskiego (IP ZIT) 
do pełnienia funkcji członków Komisj i Oceny 
Projektów w naborze nr RPSL.05 .02.01-IZ.01-

20.10.2020 24-384/20, dotyczącym gospodarki odpadami 
(poddziała n ie 5.2.1- typ 2 azbest). 
Uchwała nr 241/2020 w sprawie przyjęcia 
projektu uchwały na Walne Zebranie 
Członków Związku, dotyczącej uchwalenia 
planu finansowego Związku na 2021 rok. 
Uchwała nr 242/2020 w sprawie 
zatwierdzenia list ocenionych projektów w 
naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, 

24.11.2020 dotyczącym odnawia lnych źródeł energi i 
(poddziałanie 4.1.1). 

Uchwała nr 243/2020 w sprawie zwiększenia 

kwoty środków europejskich przeznaczonych 
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na dofinansowanie projektów w naborze nr 
RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym 
odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 
4.1.1) oraz zatwierdzenia list ocenionych 
projektów. 

Uchwała nr 244/2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla projektu Gminy Kroczyce 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kroczyce - etap 11", o numerze WND-
RPSL.05 .01.01-24-069F/18-004. 

Uchwała nr 245/2020 w 
sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-

15.12.2020 
24-365/19, dotyczącym rozwoju 
mieszka lnictwa socjalnego, wspomaganego 
i chronionego oraz infrastruktury usług 
społecznych (poddziałanie 10.2.1) 

Na spotkaniu z Koordynatorami ZIT omawiano 
m.in. stan wykorzystania alokacji ZIT w 
poszczególnych Poddziałaniach w 

13.03.2020 podregionach, listę projektów planowanych 
do złożenia w naborze 4.1.1 oraz 
przedstawiono propozycję zwiększenia 

składek Członków Związku na 2021 rok. 

3. Koordynatorzy ZIT 
Podczas spotkania omówiono m. in. : 
możliwości uczestnictwa w projekcie LIFE, 
wykorzystanie alokacji w poddziałaniach 

12.05.2020 12.1.1oraz10.2.1, listy projektów 
rekomendowanych do złożenia w ramach 
naboru 4.3.1 oraz zmianę planu finansowego 
Biura na 2020 rok. 

05.08.2020 
Podczas spotkania omawiano fiszki do 
projektu w ramach Funduszu Odbudowy 

Uchwała nr 4/2020 w sprawie wydania opinii 
w przedmiocie sprawozdania z działalności 

4. Komisja Rewizyjna 30.06.2020 
Związku za 2019 rok. 
Uchwała nr 4/2020 w sprawie wydania opinii 
w przedmiocie absolutorium dla Zarządu 
Związku za 2019 rok. 

Podsumowanie prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT: 

1. Ze względu na pandemię wirusa Sars-CoV-2 w ograniczonym stopniu prowadzone były 

spotkan ia i konsultacje projektów. Większość przeprowadzonych spotkań i zebrań odbywało 
s ię online. Innych problemów związanych z realizacją ZIT na poziomie organów Związku, 
zespołów, grup uczestniczących w pracach Biura Związku nie odnotowano. 

2. W 2020 roku odbyły się: 
a. 2 posiedzenia Walnego Zebrania Członków (1 stacjonarnie, 1 online) oraz 1 głosowanie 

obiegowe, w trakcie których podjęto 10 uchwał. 
b. 11 zebrań Zarządu Związku (8 spotkań on line) na których podjęto 83 uchwały (1 uchwała nie 
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została podjęta). Odbyły się 2 głosowania obiegowe, w trakcie których podjęto 12 uchwał. 
Łącznie w roku sprawozdawczym podjęto 95 uchwał. 

c. 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym podjęto 2 uchwały. Szczegóły dotyczące 

podjętych uchwał przedstawione są w tabeli powyżej. 
3. Wykorzystywano rozwiązania, wypracowane we wcześniejszych latach: 

a. W 2020 roku swoją pracę kontynuowali Koordynatorzy ZIT. Współpraca z Koordynatorami 
miała wpływ na poprawę przepływu informacji i przyczyniła się do wzrostu wiedzy 
merytorycznej wśród Członków Związku (na poziomie roboczym). Opiniowanie wytycznych 
i innych dokumentów programowych istotnie przekładało się na kształtowanie systemu 
wdrażania funduszy i planowania działań w kolejnych latach. 

b. Ze względu na pandemię wirusa Sars-CoV-2 w okresie sprawozdawczym zorganizowano tylko 
1 spotkanie on-line z przedstawicielami powiatu lublinieckiego, na którym poruszane były 
następujące tematy: konkursy w ramach ZIT, alokacja ZIT, Krajowy Plan Odbudowy oraz 
Perspektywa Finansowa 2021-2027. 

c. Sporadycznie realizowane były również konsultacje projektów planowanych do złożenia przez 
Członków Związku. 

4. Dnia 10.03.2020 r. powołano Forum Subregionów Województwa Śląskiego, w którego skład 
weszli przedstawiciele wszystkich subregionów w województwie śląskim (Subregionu 
Centralnego, Północnego, Południowego i Zachodniego). W ramach Forum podejmowane są 
wspó lne działania na rzecz wzmocnien ia pozycji wobec administracji rządowej, 

samorządowej szczeb la wojewódzkiego oraz innych samorządów, organizacji 
samorządowych, gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą. 

5. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze nad utworzeniem Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Woj. Ś ląskiego (SUMP), 
w ramach programu pilotażowego wspieranego przez M inisterstwo. Prowadzone są 

cyklicznie spotkania zespołu SUM P. W drugiej połowie roku sprawozdawczego odbyły się 
spotkania dedykowane gminom Subregionu Centralnego Woj. Ś ląskiego spoza Górnoś l ąsko
Zagłębiowskiej Metropolii - osobno dla gmin z powiatu lublinieckiego, t arnogórskiego 
i gliwickiego (27.11.2020 r.), osobno dla gmin z powiatu zawierciańskiego (02.12.2020 r.), 
osobno dla gmin z powiatu pszczyńskiego oraz mikołowskiego (07.12.2020 r.) oraz osobne 
spotkanie dedykowane dla miasta Jaworzno (10.12.2020 r.). W trakcie spotkania 
przedstawiciele gmin i powiatów mieli okazję porozmawiać z pracownikami Górnoś ląsko

Zagłębiowskiej Metropolii merytorycznie odpowiedzialnymi za przygotowanie SUMP nt. 
problemów występujących na ich obszarze w kwestii transportu, infrastruktury 
okołotransportowej oraz mobilności miejskiej. Wnioski ze spotkan ia posłu żą do pisania 
diagnozy tworzonego dokumentu, oraz tzw. mini-SUMP(a) - dokumentu stanowiącego bazę 

dla pełnej wersji Planu, którego powstanie planowane jest w pierwszym kwartale 2021 roku. 
6. W okresie sprawozdawczym ze względ u na pandemię wirusa Sars-CoV-2 nie odbyło się 

planowane na 26 - 27 listopada 2020 spotkanie przedstawicie li IZ RPO WSL oraz IP RPO WSL 
- WUP z przedstawicielami IP ZIT/RIT RPO WSL oraz Koordynatorami ZIT. 

7. IP ZIT RPO WSL nie identyfikuje słabych stron współpracy w ramach ZIT. Wszelkie zmiany 
w modelu postępowania i współpracy wprowadzane były w 2020 roku na bieżąco, stąd nie 
wskazuje się żadnych propozycji do wdrożen ia na rok 2021. W kolejnym okresie 
rozliczeniowym przewiduje się podtrzymanie rozwiązań korzystnych oraz eliminację 

rozwiązań niekorzystnych. 
8. Poziom zaangażowania Członków Związku Subregionu Centralnego w real izację zadań 

związanych z ZIT należy uznać za wysoki. 
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Ili. 3. Podsumowanie prac Biura/Wydziału IP ZIT/RIT realizującego zadania związane z pełnieniem 
funkcji IP ZIT/RIT 

1. IP ZIT na mocy Aneksu nr 2 z dnia 22 czerwca 2017 r. do Porozumienia nr 12/RR/2015 
w dalszym ciągu prowadziła ocenę merytoryczną projektów złożonych w naborach ZIT, 
finansowanych ze środków EFRR, na zasadach okreś lonych przez IZ RPO WSL. 

2. Na początku okresu sprawozdawczego określono cele i zadania Biura Związku na 2020 r. 
Cele te zostały zaktua lizowane w sierpniu 2020. W analizowanym roku jedna osoba złożyła 
wypowiedzenie. Nie zatrudniono nowych pracowników. 

3. W Biurze Związku zatrudnionych jest 10 osób (w tym 1 na urlopie macierzyńskim), które 
zajmują 5 pomieszczeń biurowych. 

4. Pracownicy podnosili swoje kompetencje w ramach różnych form szkoleniowych: 
a. Zamówienia publiczne do 30 OOO euro zgodne z aktua lną i nowa ustawą PZP (03.07.2020 r., 

1 osoba), 

b. Zamówienia publiczne w dobie COVID 19 (27.08.2020 r., 2 osoby), 

c. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (07.09.2020 r., 2 osoby), 

d. Szkolen ie z zakresu PPP (07.09.2020 r. i 03.11.2020 r., 2 osoby), 

e. Webinarium z dostępności cyfrowej (08.09.2020 r., 1 osoba), 

f. Webinarium z rozeznania rynku i zasady konkurencyjności w projektach RPO WSL 2014-2020 

(08.09.2020 r., 1 osoba), 

g. Webinarium z zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. (09.09.2020 r., 

1 osoba), 

h. Handbook to boost your strategy (13.10.2020 r., 1 osoba), 

i. Facebook dla administracji lokalnej (14.10.2020 r., 1 osoba), 

j . Rozwój miast zgodnie z po lityką Europejskiego Zielonego Ładu (20.10.2020 r., 1 osoba), 

k. Przejście na zielone regiony (21.10.2020 r., 1 osoba), 

I. Webinarium SUMP pt. Współpraca międzysamorządowa w zakresie organizacji transportu 

publicznego (23.10.2020 r., 1 osoba), 

m. Seria webinariów nt. podręcznika strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 

(3.11.2020 r., 9.11.2020 r., 13.11.2020 r., 17.11.2020 r., 19.11.2020 r. oraz 25.11.2020 r., 

1 osoba), 

n. Partnerstwo JST jako czynnik rozwoju lokalnego (12.11.2020 r., 1 osoba), 

o. Włączan ie interesariuszy w proces transformacji społeczno-gospodarczej (16.11.2020 r., 
1 osoba), 

p. Przegląd wsparcia finansowego w ramach JTF (17.11.2020 r., 1 osoba), 

q. Pakt na rzecz umiejętności i zat rudnienia w kontekście JTF (18.11.2020 r., 1 osoba), 

r. Szkolenie dot. tworzenia i weryfikacji dostępnych dokumentów (04.12.2020 r., 1 osoba), 

s. Redakcja treści na stronach internetowych zgodnie z zasadami WCAG 2.1 (29.12.2020 r., 
3 osoby), 

t . Skuteczna partycypacja społeczna w planowaniu mobilności miejskiej (14.12.2020 r. 

i 16.12.2020 r., 1 osoba). 

Pracownicy na bieżąco brali udział w szko leniach, konferencjach i seminariach tematycznych 
organizowanych przez IZ RPO WSL i Ministerstwo Rozwoju oraz przez inne podmioty. 

5. Dyrektor Biura wydał kilka zarządzeń ustanawiających zasady funkcjonowania Biura, między 
innymi takie jak: 

a. Zarządzen ie organizacyjne nr 80/2020 oraz 89/2020 w sprawie: celów i zadań Biura Związku 

na 2020 rok, 
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b. Zarządzenie organizacyjne nr 81/2020, 82/2020, 83/2020, 90/2020 w sprawie: zasad pracy 

zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze Związku Subregionu 

Centralnego w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami 

koronawirusem (SARS-Cov-2) , 

c. Zarządzenie organizacyjne nr 84/2020, 85/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian 

w zarządzeniu organizacyjnym nr 16/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego 

z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 

d. Zarządzen ie organizacyjne nr 86/2020 w sprawie: wdrożenia Instrukcji Wykonawczych 

Instytucji Pośredniczącej - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach -

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

e. Zarządzenie organizacyjne nr 87 /2020 w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa 

w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 

f. Za rządze nie organizacyjne nr 88/2020 w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego za 

15 sierpnia 2020 roku, 

g. Zarządze nie organizacyjne nr 90/2020 w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego za 26 grudnia 

2020 roku, Zarządzenie organizacyjne nr 91/2020 w sprawie: przeprowadzenia 

inwentaryzacj i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Związku. 

Zarządzenia organizacyjne mają zapewnić real izację zadań ZIT przez Biuro w sposób efektywny 
oraz zgodny z przepisami krajowymi oraz programowymi. 

IV. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

IV. 1. Informacja nt. ochrony danych osobowych 

1. W lipcu 2020 roku wdrożono za ktu a lizowa ną politykę bezp iecze ństwa w Biurze Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Ś ląskiego, poprzez stosowne 
Za rządze nie Dyrektora Biura Związku nr 87 /2020 z dnia 27 lipca 2020 roku. Aktual izacja 
dokumentu związana była głównie z faktem zmian organizacyjnych w Biurze (zm iana 
adresu). 

2. 18 grudnia 2020 roku odbyło s ię szkolenie wewnętrzne dla pracowników Biura Związku 
z zakresu polityki bezpieczeństwa w Biurze Związku, prowadzone przez Dyrektora Biura 
Związku . 

V. INFORMACJE O BIEŻĄCYM MONITOROWANIU REALIZACJI CELÓW ZIT/RIT (§ 8. ust.1-3 

Porozumienia ZIT /RIT WSL) 

V.l. Tabela 4. Nabory ZIT/RIT 
Lp. Numer naboru Data Data Kwota środków Kwota środków Liczba 

rozpoczęcia zakończenia UE przeznaczona UE na projektów 
naboru naboru (lub na dofinansowanie wybranych 

planowana data dofinansowanie projektów do 

zakończenia projektów wybranych do dofinansowa 
naboru) w ogloszeniu dofinansowania w nia 

o konkursie (w konkursie w dniu 
PLN) jego 

rozstrzygnięcia (w 
PLN)** 

1. 
RPSL.03.01.01- 31.05.2019 29.08.2019 30 065 000,00 zł 21 830 152,41 zł 3 
IZ.01-24-313/19* 

2. 
RPSL.04.01.01- 30.12.2019 05.05.2020 12 788 700,00 zł 17 247 660,46 zł 4 

IZ.01-24-363/19 

3. RPSL.04.03.01- 31.01.2020 31.07.2020 10 803 000,00 zł --- ---
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IZ.01-24-370/20 

4. 
RPSL.04.05.01- 31.07.2019 
IZ.01-24-328/19 

5. 
RPSL.04.05.01- 31.10.2019 

IZ.01-24-353/19 

6. 
RPSL.04.05.01- 31.10.2019 

IZ.01-24-358/19 

7. 
RPSL.05.01.01- 30.09.2019 

IZ.01-24-329/19 

8. 
RPSL.05.02.01- 31.05.2019 

IZ.01-24-319/19* 

RPSL.05.02.01- 30.09.2019 
9. 

IZ.01-24-332/19* 

10. 
RPSL.05.02.01- 30.09.2019 

IZ.01-24-333/19* 

RPSL.05.02.01- 28.02.2020 
11. 

IZ.01-24-379/20 

RPSL.05.02.01- 30.03.2020 
12. 

IZ.01-24-383/20 

RPSL.05.02.01- 30.03.2020 
13. 

IZ.01-24-384/20 

14. 
RPSL.09.02.01- 31.03.2019 

IZ.01-24-301/19* 

15. 
RPSL.10.02.01- 30.12.2019 
IZ.01-24-365/ 19 

RPSL.12.02.01- 31.01.2020 
16. 

IZ.01-24-374/20 

* Nabory rozstrzygnięte w 2020 roku 
**Dane z LSI z dnia 31.12.2020 r. 

31.01.2020 

10.02.2020 

10.02.2020 

03.02.2020 

31.07.2019 

02.12.2019 

02.12.2019 

30.07.2020 

27.07.2020 

31.07.2020 

15.07.2019 

30.06.2020 

30.07.2020 

50 OOO 000,00 zł 53 960 091,25 zł 3 

30 666 300,00 z ł 27 586 106,09 zł 18 

153 331 500,00 zł 129 668 170,87 zł 5 

24 030 720,00 zł 33 114 662,09 zł 9 

7 731 000,00 zł 5 834 537,62 z ł 7 

9 333 360,00 zł --- ---

6 436 800,00 zł 6 534 119,10 z ł 6 

6 385 050,00 zł --- ---

17 149 200,00 zł --- ---

3 858 570,00 zł --- ---

17 977 212,16 zł 32 509 824,18 z ł 29 

9 591 525,00 zł 2 868 057,70 zł 3 

2 160 600,00 z ł --- ---

V. 2. Tabela 5. Stan rea lizacji ZIT /RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco)* 
Alokacja Wnioski % Kontraktacja ( % Za twierdzo % Certyfikacja 

ZIT/RIT ogółem wybrane do wykon wkład UE) wyko ne wnioski wykorzy (środki 

{PLN)4 dofinansowania ania PLN rzyst o płatność stania w nioskowa n 
{wkład UE) PLN a Io kac ania (wkład UE) alokacj i e do KE) 

ji a loka PLN PLN 
cji 

3 438 085 162, 79 3 089 824 553,02 89,87% 2 970 205 86,39 1 541 794 44,84% 1 530 934 
706,49 % 371,49 704,81 

* Dane wg stanu wdrażania na dzień 04.01.2021 

V.3. Tabela 6. Stan realizacji wskaźników rzeczowych Ram Wykonania na koniec 2023 r. 
dedykowanych ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco)* 
Oś Priorytetowa I Nazwa wskaźnika Wartość końcowa Wartość % wartości 

Poddziałanie ZIT/RIT i jednostka miary dla ZIT/RIT na osiągnięta na końcowej 

koniec 2023 koniec 2020 r 

IV Efektywność Dodatkowa zdolność 14,3 14,82 104% 
energetyczna, wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialne źródła odnawialnych [MW] 
energii i gospodarka 

niskoemlsyjna 

Poddziałanie 4.1.1 
Odnawia lne źródła 
energii - ZIT 

IV Efektywność Dodatkowa zdolność 16,5 1,34 8% 

energetyczna, wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialne źródła odnawialnych [MW) 

energii i gospodarka 

% 
wy korz 
ystania 
alokacji 

44,53% 

4 Alokacja w PLN powinna być przeliczona wg kursu na przedostatni dz i eń roboczy grudnia 2020 r. wynoszącego 
1 euro = 4,5565 zł . 
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niskoemisyjna 
Poddz iała nie 4.3.1 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej - ZIT 

IV Efektywność Liczba zakupionych jednostek 165 127 77% 

energetyczna, taboru pasażerskiego w 
odnawialne źródła publicznym transporcie 
energii i gospodarka zbiorowym komunikacji 
niskoemisyjna miejskiej [szt.) 

Poddziałanie 4.5.1 Liczba wybudowanych 53 20 38% 
Niskoemisyjny transport zintegrowanych węzłów 

miejski oraz efektywne przesiadkowych [szt.] 
oświetlenie - ZIT 

V Ochrona środowiska i Długość sieci kanalizacj i 122 45,38 37% 

efektywne sanitarnej [km) 
wykorzystanie zasobów 
Poddziałanie 5.1.1 
Gospodarka wodno-
ściekowa - ZIT 

V Ochrona środowiska i Łączna powierzchnia 4,5 15,95 354% 

efektywne zrekultywowanych gruntów 
wykorzystanie zasobów [ha) 
Poddziałanie 5.4.1 
Ochrona różnorodności 
biologicznej - ZIT 

X Rewitalizacja oraz Liczba wspartych obiektów, w 28 71 254% 

infrast ruktu ra społeczna których realizowane są usług 

i zdrowotna aktywizacji społeczno-
Poddziałanie 10.2.1 zawodowej [szt.] 
Rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych - ZIT 

X Rewitalizacja oraz Powierzchnia obszarów 37,S 20,34 54% 

infrastruktura społeczna objętych rewita l izacją [ha) 

i zdrowotna 
Poddziałan ie 10.3.1 
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych - ZIT 

Xll. Infrastruktura Potencjał objętej wsparciem 2 366 4295 182% 

edukacyjna infrastruktury w zakresie 
Poddzialanie 12.1.1 opieki nad dziećmi lub 
I nfrastru ktu ra infrastruktury edukacyjnej 
wychowania [osoby] 

przedszkolnego - ZIT 

Xll. Infrastruktura Potencjał objętej wsparciem 16 874 12 474 74% 

edu kacyjna infrastruktury w zakresie 
Poddziałanie 12.2.1 opieki nad dziećmi lub 
I nfrastru ktu ra infrastruktury edukacyjnej 

kształcenia zawodowego [osoby] 
-ZIT Liczba w spartych obiektów 31 43 139% 

kształcenia zawodowego 
[szt.] 
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VII. Regionalny rynek Liczba osób bezrobotnych 823 760 92% 
pracy (łącznie z długotrwale 

Poddzialanie 7.1.1 bezrobotnymi) objętymi 

Poprawa zdolności do wsparciem w programie 

zatrudnienia osób [osoba] 

poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy 

na o bsza ra eh 

rewitalizowanych - ZIT 

VI II. Regionalne kadry Liczba osób pracujących 1 063 1405 132% 
gospodarki opartej na objętych wsparciem w 

wiedzy programie (łącznie z 

Poddzialanie 8.2.1 pracującymi na własny 
Wsparcie dla rachunek) (C) [osoba] 

przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie 

rozwoju 
przedsiębiorstwa - ZIT 

IX. Włączenie społeczne Liczba osób zagrożonych 3 047 2 786 91% 
Poddzialanie 9.1.1 ubóstwem lu b wykluczen iem 
Wzmacnianie potencjału społecznym objętych 

społeczno-zawodowego wsparciem w programie 
społecznośc i lokalnych - [osoby] 
ZIT 

XI. Wzmocnienie Liczba uczniów szkól i 1 765 4 525 256% 
potencjału edukacyjnego placówek kształcenia 

Poddzialanie 11.2.1 zawodowego uczestniczących 

Wsparcie szkolnictwa w stażach i praktykach u 
zawodowego- ZIT pracodawcy [osoby] 

*Zestawienie wg danych z IZ RPO WSL 

V.4. Tabela 7. Stan realizacji wskaźników finansowych Ram Wykonania na koniec 2023 r. 

dedykowanych ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco) 
Oś Alokacja UE Wartość końcowa Wartość % Realizacja % 
Priorytetowa ZIT/RIT wskaźnika dla ZIT/RIT na wskaźnika na wartości wskaźn ika wartości 

ogółem EUR koniec 2023 r. EUR podstawie końcowej (certyfikacja końcowej 

zatwierdzonych )EUR 
wniosków o 

płatność EUR 

Il i. 14 670 918 17 259 903 6 500 556 37,66% 6 714 548 38,90% 
IV. 513 502 248 604120 292 259 044 371 42,88% 253 563 346 41,97% 
V. 64 463 593 75 839 521 37 900 330 49,97% 37 329 523 49,22% 
VII. 6 478120 7 621 318 4 808 282 63,09% 4 768 755 62,57% 
VIII. 3 894 234 4 581452 2 779 461 60,67% 2 899 477 63,29% 
IX. 28 573 372 37 215 732 13 367 676 35,92% 13 689 371 36,78% 
X. 67 017 699 78 844 352 49 799 035 63,16% 47 455 919 60,19% 
XI. 22 479 554 26 446 534 17 505 014 66,19% 18 026108 68,16% 
Xll. 33 465 453 39 371121 34 899 799 88,64% 34 771037 88,32% 

V. 5. Informacja nt. działań mających na celu osiąganie celów i wskaźników realizacji ZIT/RIT 
w Subregionie 

1. W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzony był monitoring gotowości do złożenia 

projektów przewidywanych do realizacji w ramach ZIT SC. IP ZIT RPO WSL dysponuje 
elektronicznym systemem identyfikacji projektów, któ ry został udostępniony Członkom 

Związku i w którym na bieżąco gromadzone i aktualizowane są wszystkie istotne dane na 
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temat planowanych projektów ZIT. Dane pochodzące z systemu służą do planowania 
harmonogramu konkursów ZIT oraz przypisanej im alokacji, a także do weryfikacji faktycznej 
gotowości projektów do złożenia w poszczególnych naborach. Dodatkowo Pracownicy Biura 
Związku prowadzą działania w zakres ie identyfikacji i weryfikacj i gotowości i stopnia 
zaawansowania nad wnioskami aplikacyjnymi planowanymi do zgłoszenia przez 
Beneficjentów. Działania te prowadzone są w formie kontaktów roboczych, np. rozmowy 
telefoniczne z przedstawicielami wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku 
aplikacyjnego w poszczególnych urzędach, bezpośrednie spotkania z możliwością konsultacji 
w zakresie kryteriów oceny, zwłaszcza zgodności ze Strategią ZIT. Ze względu na fakt, iż 

w 2020 roku większość uruchomionych naborów były ostatnimi dedykowanymi dla 
konkretnych poddziałań RPO WSL 2014-2020, Biuro Związku prowadziło intensywne działa nia 

weryfikacyjne projektów planowanych do złożenia, w celu maksymalnego wykorzystania 
dostępnych środków finansowych oraz rea lizacji wymaganego poziomu wskaźników. 

2. Wykaz przeprowadzonych seminariów oraz spotkań realizowanych w 2020 r. przedstawiono 
w pozycji 11.3 niniejszego sprawozdan ia. 

3. Na stronie internetowej IP ZIT RPO WSL na b ieżąco umieszczane są informacje na temat 
planowanych oraz aktua lnie trwających w ramach Zintegrowanych Inwestycj i Terytoria lnych 
naborów. 

4. W celu znacznego przyspieszenia wdrażania środków EFS nie prowadzono oddzielnych 
naborów wniosków dla ZIT, RIT, OSI oraz konkursów. Ogłaszano pojedyncze nabory na 
poziomie IZ RPO WSL z wydzielonymi pulami środków na poszczególne Subregiony. Każda 
pula zawierała co najmniej środki dotąd niewykorzystane przez dany Subregion, powiększone 
o środki konkursowe IZ oraz o ewentualne oszczędności. Zastosowano również kryterium, 
które premiowało projekty ZIT (projekty rekomendowane i/lub real izowane przez Członka). 

V. 6. Informacja nt. rozkładu terytorialnego udzielonego wsparcia 

Podregion bytomski Narastająco 

Gmina Boronów 3 135 066,58 zł 

Miasto Bytom 49 068 199,81 zł 

Gmina Ciasna 32 272 946,94 zł 

Gmina Herby 10 336 703,12 zł 

Miasto Kalety 7 264 887,10 zł 

Gmina Kochanowice 13 743 098,45 zł 

Gmina Koszęcin 3 530 050,00 zł 

Gmina Krupski Młyn 1125 653,73 zł 

Miasto Lubl iniec 26 276 372,25 zł 

Miasto Miasteczko Śląskie 4 559 340,90 zł 

Gmina Ożarowice 6 642 439,73 zł 

Gmina Pawonków 12 076 294,41 zł 

Miasto Piekary Ś ląskie 42 341 708,87 zł 

Miasto Radzionków 20 123 997,61 zł 

Gmina Świerklaniec 10 423 611,27 zł 

Miasto Tarnowskie Góry 96 537 506,53 zł 

Gmina Tworóg 11 966 757,06 zł 

M iasto Woźniki 10 449 860,10 zł 

Gmina Zbrosławice 15 966 713,38 zł 

Powiat Lubliniecki 12 749 787,74 zł 
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Powiat Tarnogórski 

Podregion gliwicki 

Gmina Gierałtowice 

Miasto Gliwice 

Miasto Knurów 

Gmina Pilchowice 

Miasto Pyskowice 

Gmina Rudziniec 

Miasto Sośnicowice 

Miasto i Gmina Toszek 

Gmina Wielowieś 

Miasto Zabrze 

Powiat Gliwicki 

Podregion katowicki 

Miasto Chorzów 

Miasto Katowice 

Miasto Mysłowice 

Miasto Ruda Śląska 

Miasto Siemianowice Śląskie 

Mi a sto Świętochłowice 

Podregion sosnowiecki 

Miasto Będzin 

Gmina Bobrowniki 

Miasto Czeladź 

Miasto Dąbrowa Górnicza 

Gmina lrządze 

Miasto Jaworzno 

Gmina Kroczyce 

Miasto i Gmina Łazy 

Miasto Mierzęcice 

Miasto i Gmina Ogrodzieniec 

Miasto Pilica 

Miasto Poręba 

Gmina Psary 

Gmina Siewierz 

Miasto Sławków 

Miasto Sosnowiec 

Miasto Szczekociny 

Gmina Włodowice 

22 482 563,84 zł 
413 073 559,42 zł 

4 357 602,96 zł 

222 895 709,65 zł 

28 730 235,26 zł 

12 679 585,04 zł 

17 995 730,59 zł 

6 114 669,94 zł 

8 210 736,77 zł 

6 782 565,86 zł 

3 333 904,90 zł 

184 332 907,63 zł 

6 387 618,21 zł 

501 821 266,81 zł 

78 918 534,87 zł 

408 836 969,77 zł 

39 066 906,37 zł 

72 367 467,55 zł 

76 735 479,74 zł 

18 818 533,85 zł 

694 743 892,15 zł 

14 369 384,15 zł 

12 162 331,98 zł 

48 774 672,89 zł 

141 882 389,68 zł 

1 584 018,45 zł 

89 116 612,75 zł 

19 591 281,98 zł 

29 996 217,80 zł 

9 464 795,35 zł 

19 350 813,01 zł 

9 262 432,78 zł 

721179,20 zł 

12 077 938,90 zł 

12 818 140,10 zł 

5 965 941,70 zł 

303 230 968,54 zł 

7 484 999,98 zł 

8 322 728,28 zł 
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Miasto Wojkowice 

Miasto Zawiercie 

Gmina Żarnowiec 

Powiat Będziński 

Powiat Zawierciański 

Podregion tyski 

Miasto Bieruń 

Gmina Bojszowy 

Gmina Goczałkowice Zdrój 

Miasto Kobiór 

Gmina Chełm Śląski 

Miasto Imielin 

Miasto Lędziny 

Miasto Łaziska Górne 

M iasto Mikołów 

Gmina Miedźna 

Gmina Ornontowice 

Miasto Orzesze 

Gmina Pawłowice 

Miasto Pszczyna 

Gmina Suszec 

Miasto Tychy 

Gmina Wyry 

Powiat Mikołowski 

Powiat Pszczyński 

Powiat Bieruńsko-Lędziński 

Razem w podregionach 

Projekty komplementarne: 

Obce 

Razem: 

7 137 378,96 zł 

46 272 340,09 zł 

1128 390,59 zł 

12 008 499,84 zł 

9 230 171,50 zł 

821 953 628,50 zł 

18 488 334,96 zł 

4 669 910,65 zł 

5 778 084,64 zł 

4 079 892,54 zł 

4 580 109,81 zł 

6 486 875,90 zł 

4 927 569,88 zł 

8 404 803,36 zł 

31 851 783,84 zł 

5 115 526,98 zł 

2 021 555,13 zł 

20 959 032,21 zł 

12 434 734,49 zł 

9 126 957,91 zł 

3 271 346,22 zł 

164 769 895,88 zł 

4 029 698,81 zł 

6 660 767,74 zł 

39 845 172,33 zł 

8 912 806,35 zł 

366 414 859,63 zł 

2 798 007 206,51 zł 

7 021 527,36 zł 

165 176 972,62 zł 

2 970 205 706,49 zł 

VI. INFORMACJE O PROBLEMACH I TRUDNOŚCIACH W REALIZACJI ZIT/RIT ORAZ PEŁNIENIU FUNICCJI 

IP ZIT/RIT (§ 6. ust. 4 Porozumienia ZIT/RIT). 
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Vl.1. Tabela 8. Problemy we wdrażaniu oraz podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze 

Lp. Problemy, Na czym polegają/ z Opis podjętych Planowane do podjęcia 

trudności we czego wynikają środków środki zaradcze 

wdrażaniu, zidentyfikowane zaradczych w 

sytuacje problemy/trudności/ okresie 

opóźniające lub sytuacje opóźniające sprawozdawczym 

zakłócające /zakłócające 

realizację ZIT/RIT 

1. Trudności w Zidentyfikowane Zmiana zapisów Proponujemy nabory 

zapewn ieniu czynniki/problemy: dotyczących dedykowane z kryterium 

obowiązkowego - brak naborów obowiązku 0/1 dla beneficjentów 

powiązan i a ogłaszanych w ramach EFS powiązania projektu którzy realizują/zrealizowali 

projektów EFS z spowodowane brakiem EFRR z działaniami w projekty EFRR a muszą 

EFRR, co skutkować dostępnej alokacj i w ramach EFS, na wykazać powiazan ie z EFS. 

może danym powiązanie z 
niekwalifikowaniem Działaniu/Poddziałaniu działaniami Z uwagi na brak naborów 
środków EFRR już zaplanowanych na 2020 zgodnymi z celami łączonych planowanych do 
zakończonego rok; wskazanymi w ogłoszenia w 2020 roku IP 
projektu ze względu - projekty złożone, po ramach EFS. ZIT wnioskować będzie o 
na brak realizacji rozstrzygnięciu, znajdujące przesunięcie środków 

projektów EFS na się na liście rezerwowej (z uwolnionej alokacji w 

in frastru ktu rze powodu wyczerpan ia poszczególnych 
dofinansowanej z alokacji w Poddzialaniach ZIT EFS (z 

EFRR. Działaniu/Poddziałaniu) i korekt finansowych i 
jednocześnie wskazanie oszczędności) na projekty 
projektu EFS we wcześniej które w ramach 
ocenianych/zrealizowanych poszczególnych naborów 
projektach EFRR jako łączonych nie uzyskają 
projektów powiązanych, co dofinansowania z powodu 
skutkować może braku alokacji w puli 
niekwalifikowaniem Subregionu Centralnego. 

środ ków EFRR w Wniosek zostanie 
zakończonym projekcie; przedstawiony na lipcowym 
- przedłużająca się posiedzeniu Zarządu 
procedura oceny wniosków Związku Subregionu 
w naborach łączonych EFS Centralnego. 
z uwagi na bardzo dużą 
ilość projektów złożonych. 

2. Poważne trudności W związku z wystąpieniem Wprowadzenie tzw. Wypracowanie rozwiązań 
w terminowej zagrożenia specustawy szybkiej ścieżki w celu 
realizacji projektów epidemiologicznego COVID funduszowej rozwiązywan ia bieżących 

w związku z -19: problemów dotyczących 

wystąpieniem 1. wystąpiły problemy z realizacji i rozliczania 

zagrożenia realizacją projektów projektów. 

epidemiologicznego miękkich np. poprzez 
COVID-19 wprowadzenie obostrzeń 

(zakaz zgromadzeń = brak 
szkoleń, finansowanych w 
ramach EFS). 
2. w związku z 
ograniczonym wpływem do 
budżetów samorządowych 

może wystąpić rezygnacja z 
projektów, co przełoży s ię 
na poziom kontraktacji. 
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3. wystąpiły znaczne 
utrudnienia w terminowej 

realizacji projektów 
wdrażanych w ramach ZIT 
co wiąże się z 
koniecznością wydłużenia 

terminów ich realizacj i a 
tym sa mym z zagrożeniem 
utrzymania terminu 
wypełnienia obowiązków 

IP ZIT w zakresie 
podpisanego porozumienia 
- tj. osiągnięcia wskaźników 
finansowych i rzeczowych 
określonych w 
porozumieniu. 

3. Zmniejszenie dotacji Ministerstwo Funduszy i Poszukiwanie Poszukiwanie źródeł 

PO PT na ZIT Polityki Regionalnej zewnętrznych źródeł zewnętrznych na 
znacznie ograniczyło finansowania, finansowanie działań w 
dofinansowanie. Dla ZIT rozmowy z IZ, zakresie Ili filaru. Próba 
Subregionu Centralnego MFiPR. Analiza zwiększenia składek 

Województwa Śląskiego możliwości członkowskich, jednakże 

przypadło 1,5 mln PLN na zwiększenia składek mając na uwadze 

okres 3 lat. ZIT miały członkowskich. ograniczenie wpływów do 
zadecydować jak budżetów samorządowych 

rozdysponują przypadającą zwiększenie składek 

kwotę tj. czy rozłożą członkowskich może 

dofinansowanie w okresie spotkać się z oporem 
3 lat, czy może członków Związku ZIT. 
wykorzystają j ą w j ednym Zmiana planu finansowego 
roku . ZIT poprzez cięcia na 

wybranych kategoriach 
Założona kwota przez ZIT budżetu. 

ZSC wykorzystanej dotacji 
w 2020 roku wynosi 900 
tys. PLN. Mimo znaczącego 
ograniczenia budżetu ZSC 
(z kwoty budżetu rocznego 
na poziomie około 2,3 mln 
w latach poprzednich) do 
kwoty 1,82 mln w 2020 r. 
powoduje, że faktyczny 
poziom dofinansowania 
wydatków Związku wynosi 
j edynie 50%. W roku 2021 
r. poziom dofinansowania 
wynosi 22%, natomiast w 
2022 r. tylko 13% w 
stosunku do planowanych 
ograniczonych w znacznym 
stopniu wydatków. 
Sumarycznie dla całego 
okresu 2020-2022 poziom 
dofinansowania dla 
Związku Subregionu 
Cent ra lnego kształtuje się 
na poziomie 30%. 
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Biuro Związku w dniu 16 
grudnia 2019 r. 
wystosowało pismo do 
MFiPR w sprawie 
możliwości poniesienia 
części wydatków na 
wynagrodzenia ekspertów 

zewnętrznych Komisji 
Oceny Projektów. Biuro 
wnioskowało o zwiększenie 

budżetu o kwotę 98 550,00 
PLN w związku z 
poniesieniem wydatku na 
wynagrodzen ia ekspertów 

za prace zrealizowane w 
2019 roku, a wypłacone w 
styczniu i lutym 2020 r. 
Nin iejsza kwota stanowiła 

oszczędność w wydatkach 
poniesionych przez 
Związek w 2019 r. MFiPR 
odpowiedziało się 

negatywnie za 
zwiększeniem dotacji, w 
odpowiedzi ZSC wysłało 

ponowna prośbę o anal izę 

zwiększenia dotacji. 

4. Przesunięcie W dniu 17 grudnia W dniu 21 grudnia 

środków z działania otrzymaliśmy pismo z przesłano pismo z 

4.5 na 3.2 informacją o przesunięciu wnioskiem o 
środków ZIT z poddziałan i a odstąpienie od 
4.5. 1wwysokości14 mln proced owanych 
euro na poddziałanie 3.2. zmian zmierzających 

Związek Subregionu do przesuni ęcia 

Centralnego dla środków z działania 

poddzi ała nia 4.5.1 posiada 4.5 na działanie 3.2 

listy rezerwowe, które 
zawieraj ą projekty gotowe 
do realizacji 

VII. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W IP ZIT/ RIT W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM 

VII. 1. Informacja o przeprowadzonych w IP ZIT/ RIT kontrolach i audytach 

1. Kontrola systemowa (IZ RPO WSL) 

W dniach 10 - 14.02.2020 r . w Biurze Związku mia ła miejsce kontrola systemowa IZ RPO WSL nr 

l<S/1/2020. Zakres kontroli obejmował: 
a. wybór projektów: nabory RPSL.05.02.01-IZ.02-24-286/18, RPSL.08.01 .01-IZ.01-24-283/18 

oraz RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18; 

b. odpowiedn ie informacje dla beneficjentów: działania informacyjno-promocyjne, szkolenia 

dla wnioskodawców, ogłosze n i a o naborach, realizacja dz iałań informacyjno-promocyjnych 

zaplanowanych w RPO na rok 2018 oraz 2019; 
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c. weryfikację wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej nr KS/11/2019. 

Przeprowadzona kontrola systemowa d la obszaru wybór projektów zakończyła się oceną 

pozytywną z uchyb ieniami. Wydano dwie rekomendacje: 
a. Bieżące informowanie 101( o wszelkich zmianach wpływających na ostateczny skład KOP dla 

danego konkursu, nawet w przypadku, gdy nie powodują one natychmiastowej aktua li zacj i 

skład u KOP; 

b. Pogłębienie/dopracowanie mechanizmów kontrolnych zapewniających skuteczną 

weryfikację kart oceny wniosków o dofinansowanie przez Sekretarza KOP. Zaleca się aby 

Sekretarz KOP zachował należytą staranność przy weryfikacji kart oceny wniosków 

o dofinansowanie. 

Dla obszaru odpowiednie informacje dla beneficjentów, który otrzymał ocenę pozytywną, 
wydano jedną rekomendację: umieszczanie na wszystkich wytworzonych przez IP ZIT 
dokumentach i materiałach wymaganych logotypów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W informacji pokontrolnej z dnia 20.05.2020 r. wskazano, że ww. rekomendacje mają być 
wdrożone niezwłocznie. 17 czerwca 2020 r. odbyło się zebran ie pracowników Biura Związku 
Subregionu Centralnego w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontrol i systemowej nr 
KS/1/2020. 28 lipca 2020 r. IP ZIT przekazała IZ RPO WSL 2014-2020 sprawozdanie z wdrożenia 

rekomendacji z kontroli systemowej nr KS/1/2020. 

2. Audyt systemu za rządzania (IAS) 

W okresie 27.02.2020 - 14.04.2020 r. trwał audyt gospodarowania środkami pochodzącymi 
z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. 
Audyt dotyczył wniosku o płatność: nr POPT.03.01.00-00-0001/15-012 Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju - Sprawozdanie okresowe z realizacji zadania za okres sprawozdawczy 01.01.2018r. -
30.06.2018 r. W wyniku kontrol i zidentyfikowano postępowa nia, co do których kontrolerzy mieli 
zastrzeżenia, w związku z czym zostały naliczone korekty w wysokości 10% oraz 25%. Biuro 
Związku zostało wezwane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do zwrotu dotacji w 
kwocie 25 937,62 zł wraz z odsetkami, które wyniosły 5 751,00 zł. Zwrotu niniejszych kwot 
dokonano w dniach 12 i 15 stycznia br. 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Proszę przedstawić wszystkie istotne informacje, które nie zostały podane w pkt. I - VI I, a których 
podanie IP ZIT/RIT uzna za zasadne. 

Pr::e~w dn z~ Zar~t{~i:ku 
~ . . 

M riu z Spiewok 
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