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                                          Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2017 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 6 czerwca 2017 r. 

    

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW  

SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU  

ZA 2016 ROK 

 

I. CELE ZWIĄZKU: 

 

 Związek jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego, które zostało powołane w 2002 roku dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony 

wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi. Związek 

realizuje swoje działania poprzez pracę Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu Związku oraz Biura. 

 

II. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU: 

 

 W roku 2016 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku liczył 28 Członków, co stanowi pełną reprezentację Subregionu Zachodniego jako obszaru NUTS 

3 w Klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych.  
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1. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 15. Gmina Nędza 

2. Gmina Gaszowice 16. Gmina Pietrowice Wielkie 

3. Gmina Godów 17. Miasto Pszów 

4. Gmina Gorzyce 18. Miasto Racibórz 

5. Miasto Jastrzębie-Zdrój 19. Miasto Radlin 

6. Gmina Jejkowice 20. Gmina Rudnik 

7. Gmina Kornowac 21. Miasto Rybnik 

8. Miasto Krzanowice 22. Miasto Rydułtowy 

9. Gmina Krzyżanowice 23. Gmina Świerklany 

10. Miasto Kuźnia Raciborska 24. Miasto Wodzisław Śląski 

11. Gmina Lubomia 25. Miasto Żory 

12. Gmina Lyski 26. Powiat Raciborski 

13. Marklowice 27. Powiat Rybnicki 

14. Gmina Mszana 28. Powiat Wodzisławski 

 

 

 

III. ORGANY ZWIĄZKU: 

 

W 2016 roku organy statutowe Związku działały w następujących składach: 

 

1. ZARZĄD ZWIĄZKU: 

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski - Przewodniczący Zarządu Związku, 

Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego – Drugi Przewodniczący Zarządu Związku, 

      Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz – Członek Zarządu, 

      Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Członek Zarządu – do 20 kwietnia 2016 r., 

      Ireneusz Serwotka – Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Członek Zarządu - od 20 kwietnia 2016 r., 

      Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory – Członek Zarządu, 

      Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik – Członek Zarządu, 

      Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój – Członek Zarządu, 

      Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego – Członek Zarządu, 

      Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów – Członek Zarządu, 

      Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny – Członek Zarządu, 

      Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac – Członek Zarządu.      

 

2. KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU: 

      Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

            Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza - Członek Komisji Rewizyjnej, 

            Marek Bąk – Wójt Jejkowice - Członek Komisji Rewizyjnej. 
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IV. ZATRUDNIENIE W BIURZE ZWIĄZKU: 

 

 W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Biurze Związku utrzymywało się na poziomie 6 etatów.  

 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

 

 W roku 2016 odbyło się 4 posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Nie odbywano posiedzeń w trybie 

korespondencyjnym. Podczas obrad podjęto w sumie 14 uchwał. Zestawienie uchwał oraz informacja o sposobie 

wykonania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania merytorycznego.  

 W tym samym okresie Członkowie Zarządu Związku spotykali się 23 razy, z czego 12 razy obrady 

odbywały się w trybie korespondencyjnym. Podczas swoich obrad Zarząd podjął w sumie 64 uchwały. Zestawienie 

uchwał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania merytorycznego.  

 Komisja Rewizyjna spotkała się 1 raz podejmując 1 uchwałę. Stanowi ona załącznik nr 3. 

 Dyrektor Biura w ramach wykonywanych obowiązków wydał w sumie 20 zarządzeń. Wykaz zarządzeń 

stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z działalności Związku.  

W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Zarządu Związku, nie wydawał Zarządzeń.  

 W omawianym okresie podpisano 27 umów, których zestawienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

sprawozdania. 

 

 

VI. ZADANIA ZREALIZOWANE ZGODNIE Z RAMOWYM PLANEM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU 

NA 2016 ROK, PRZYJĘTYM W DRODZE UCHWAŁY NR 1/2016  

PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU DNIA 25 STYCZNIA 2016 ROKU: 

 

I.  Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i realizacja instrumentu terytorialnego  zgodnie z RPO WSL 

2014 – 2020 

 

I.1. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007 – 2013 

Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 został opracowany przez Związek w 2008 roku i przyjęty przez samorządy lokalne 

Subregionu Zachodniego podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku dnia 22 lutego 2008 roku. W okresie 

sprawozdawczym  nie podpisywano aneksów do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju 

Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na 

wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach opracowany zostanie ostatni aneks aktualizacyjny.  

 W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, a to Zarząd Województwa Śląskiego nie wezwał Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do przedłożenia dokumentów 

podsumowujących Program Rozwoju Subregionu Zachodniego. Stąd w okresie sprawozdawczym nie 

podejmowano działań zmierzających do opracowania przedmiotowych dokumentów.  
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I.2. Programowanie i wdrażanie instrumentu terytorialnego w ramach RPO WSL 2014 – 2020 

W okresie sprawozdawczym Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku realizował zadania 

związane z programowaniem i wdrażaniem instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (dalej RIT, RPO WSL 2014 – 

2020). W Biurze Związku zadania dotyczące RIT, są realizowane przez 5 osób.  

Zarząd Województwa Śląskiego powierzył IP RIT RPO WSL zadania na podstawie porozumienia nr 

11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne 

Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 oraz aneksu nr 1 do ww. porozumienia zawartego w dniu 18.12.2015 r. W okresie sprawozdawczym nie 

aneksowano ww. porozumienia.  

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji Strategii RIT. Była ona podyktowana koniecznością 

dostosowania dokumentu do zmienionego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020. 

Zmiany były również konieczne w kontekście zawartego aneksu nr 1 do Porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 

13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalnego Inwestycje 

Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 

zapisami w zakresie trybu wyboru projektów w poddziałaniach finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Najwięcej zmian, uszczegółowień wprowadzono do rozdziału V. Cele Strategii RIT oraz VI. Zasady 

i tryb wyboru projektów, a także do dwóch załączników – diagnoza LPR i PGN. Dokument został skonsultowany 

w trybie roboczym z IZ RPO WSL. Strategia została również przesłania do zaopiniowania przez Członków 

Związku RIT (w okresie od 15.04.2016 do 19.04.2016 wpłynęło kilka uwag – 5 JST - w większości zostały 

uwzględnione). Uwagi Członków Związku dotyczyły: 

1. Usunięcia błędów literowych. 

2. Stosowania zaktualizowanego nazewnictwa podmiotów – np. zmiana z KWK Rydułtowy na KWK 

Rydułtowy – Anna itp. 

3. Doprecyzowania sformułowań w diagnozie. 

4. Uwypuklenia problemów poszczególnych samorządów w części diagnostycznej. 

5. Skorygowania liczby ludności. 

6. Zaktualizowania załączników do Strategii. 

7. Usunięcia powtarzających się informacji. 

Po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 20.04.2016 r. dokument został przesłany do IZ 

RPO WSL oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ustawowego zaopiniowania (60 dni). 

Szczegółowy wykaz zmian został opracowany w dokumencie pn. Rejestr zmian do strategii, który stanowi 

załącznik do stosownej uchwały zmieniającej oraz był używany w toku konsultacji dokumentu oraz jego 

opiniowania przez właściwe organy. 

W okresie sprawozdawczym prowadzono również monitoring Strategii. Stanowi on naturalną kontynuację 

prac diagnostycznych i programowych związanych z jej przygotowaniem i wdrażaniem. W zakładce dot. 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na stronie internetowej Związku RIT 

(http://subregion.pl/index.php?id=323) zamieszczane są do powszechnej wiadomości dokumenty z zakresu 
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monitorowania i oceny Strategii RIT, w tym zatwierdzone informacje kwartalne, sprawozdania roczne i inne. 

Zakładka jest prowadzona na bieżąco. Nadto w biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, 

Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku, wprowadzona została metodologia procesu monitorowania 

i sprawozdawczości w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku na potrzeby zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na 

lata 2014-2020 (Zarządzenie Dyrektora Biura Związku nr 3/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zmienione 

Zarządzeniem Dyrektora Biura Związku nr 18/2016 z 30 grudnia 2016 r.) Metodologia określa proces 

monitorowania, w szczególności wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego określonych w Porozumieniu 

o realizacji instrumentu RIT. Monitoring tychże wskaźników pozostaje w ścisłym związku z założeniami 

i wskaźnikami zdefiniowanymi w Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. Tym samym wprowadzona metodologia pełni podwójną funkcję. Przedmiotem 

monitorowania są wskaźniki postępu finansowego oraz rzeczowego Porozumienia, a tym samym Strategii RIT. 

W ramach prowadzonego monitoringu opracowywane są raporty okresowe, raporty z punktów kontrolnych, 

a w razie potrzeby również raporty nadzwyczajne. W okresie sprawozdawczym opracowane zostały 4 raporty 

okresowe – odpowiadające kwartałom okresu sprawozdawczego. Nadto opracowane zostało 7 raportów z punktów 

kontrolnych. Wymienione raporty były każdorazowo przedkładane do akceptacji Dyrektora Biura Związku, 

a następnie przekazywane do wiadomości Członków Zarządu Związku.  

Promocja Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego odbywała się za pośrednictwem 

prasy lokalnej lub publikacji wydawanych przez IZ RPO WSL. Dokument jest również zamieszczony na stronie 

internetowej IZ RPO WSL (www.rpo.slaskie.pl) i IP RIT RPO WSL. W okresie sprawozdawczym w ramach 

realizacji „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2016 roku” w celu upowszechniania zapisów Strategii RIT odbył się 

szereg spotkań, w trakcie których szeroko omawiano oraz analizowano Strategię, pod kątem skorzystania z jej 

zapisów oraz realizacji jej wizji oraz celów w związku z zamiarem aplikowania o środki w ramach poszczególnych 

naborów RIT. Spotkania odbyły się: 

a) 21 kwietnia 2016 r., 

b) 23 czerwca 2016 r., 

c)  7 września 2016 r., 

d) 22 listopada 2016 r., 

e) 29 listopada 2016 r. 

Ponadto zapisy Strategii RIT promowano na bieżąco podczas wszystkich spotkań (w tym podczas 

posiedzeń Zarządu, Zgromadzeń Ogólnych Związku RIT). Na bieżąco w okresie sprawozdawczym prowadzono 

konsultacje z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi udziałem w naborach w ramach RIT Subregionu 

Zachodniego w celu ułatwienia odbioru Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku w drodze uchwały nr 27/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. 

powołał do życia Radę konsultacyjną ds. RIT Subregionu Zachodniego. Tą samą uchwałą nadano Radzie jej 

regulamin. Skład Rady stanowią przedstawiciele 3 miast na prawach powiatu oraz 3 powiatów ziemskich. 

Starostowie konsultowali wybór przedstawicieli z gminami wchodzącymi w skład ich powiatów. Tym samym udało 

się powołać gremium składające się z przedstawicieli organizacji społecznych, przedstawicieli kultury, edukacji 



                                                  

6 

 

oraz sektora przedsiębiorców, którzy są włączani w proces monitorowania, konsultowania i wdrażania Strategii 

RIT. Procedura ustalenia składu Rady konsultacyjnej wyglądała następująco: 

1. Do powiatów ziemskich oraz miast na prawach powiatów skierowano pismo informujące o zamiarze 

powołania Rady konsultacyjnej ds. RIT – powołano się na treść zapisów Strategii RIT (str. 148,149, która 

stanowi, że w skład Rady Konsultacyjnej wejdzie nie więcej niż 12 przedstawicieli partnerów społecznych 

– zgłaszanych po dwóch przez miasta na prawach powiatów oraz powiaty ziemskie tworzące Związek). 

W dalszej części Strategii wskazano, z jakiego sektora powinni pochodzić kandydaci na członków rady. 

2. Starostowie dokonali wyłonienia kandydatów w porozumieniu z wójtami gmin wchodzącymi w skład ich 

powiatów, aby zapewnić możliwość wszystkim członkom Związku rekomendowania kandydatów do Rady. 

3. Prezydenci miast na prawach powiatu również dokonali stosownych zgłoszeń. 

4. Zarząd Związku RIT podjął uchwałę o powołaniu rady, wyborze jej członków oraz nadaniu jej regulaminu.  

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Rady, w trakcie których prezentowano informacje 

o aktualnym wdrażaniu instrumentu RIT oraz konsultowano kryteria przed obradami Komitetu Monitorującego 

RPO WSL 2014-2020.  

Nadto kontynuowano w okresie sprawozdawczym działania obejmujące upowszechnianie działań Związku 

jako IP RIT RPO WSL oraz założeń RIT w wymiarze subregionalnym, co ma skutkować zachęceniem społeczności 

do wkładu projektowego w ogłaszane konkursy oraz udział w konsultowaniu dokumentów przygotowywanych 

przez poszczególne samorządy oraz Związek przy wdrażaniu instrumentu RIT. Organizacja spotkań 

informacyjnych poprzedzających konkursy, kontakt z organizacjami pozarządowymi o charakterze parasolowym, 

podmiotami uprawnionymi do składania wniosków, stały kontakt mailowy i telefoniczny z każdym 

zainteresowanym podmiotem zmierzało do zawiązywania partnerstw, upowszechnienia wiedzy związanej 

z problemami strategicznymi Subregionu Zachodniego oraz RPO WSL 2014-2020. 

W okresie sprawozdawczym, Biuro Związku podejmowało i realizowało działania wynikające 

z Porozumienia w sprawie realizacji RIT oraz aneksu nr  1 do tegoż porozumienia. Zespół RIT realizował swoje 

obowiązki wg zakresów stanowiących załączniki do zawartych umów o pracę. Zespół RIT korzystał w okresie 

sprawozdawczym z pomieszczeń Biura Związku oraz wyposażenia tegoż Biura.  W okresie sprawozdawczym 

Dyrektor Biura Związku wydawał kolejne Zarządzenia porządkowe oraz organizacyjne, mające na celu 

zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z porozumienia – treść zarządzeń obrazuje zestawienie 

stanowiące załącznik nr 4 do sprawozdania.  

W przedziale czasowym objętym niniejszym sprawozdaniem, Związek jako IP RIT RPO WSL, brał udział 

w ocenie wniosków w ogłaszanych konkursach: 

Lp. Numer naboru 

Data 

rozpoczęcia 

naboru 

Data 

zakończenia 

naboru (lub 

planowana 

data 

zakończenia 

naboru) 

Kwota środków 

UE 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów 

w ogłoszeniu 

o konkursie (w 

PLN) 

Kwota środków UE 

na dofinansowanie 

projektów 

wybranych do 

dofinansowania w 

konkursie w dniu 

jego rozstrzygnięcia 

(w PLN) 

Liczba 

projektów 

wybranych 

do 

dofinansow

ania 

 

1. 
RPSL.12.02.02-IZ.01-24-

043/16 
01.02.2016 04.04.2016 

14 033 741,52 

zł 
13 024 318,94 zł 5 

2. 
RPSL.04.03.02-IZ.01-24-

048/16 
25.01.2016 31.03.2016 

69 577 807,84 

zł 
51 280 790,14 zł 14 

3. 
RPSL.11.02.02-IZ.01-24-

052/16 
19.02.2016 07.03.2016 8 558 016,00 zł 2 156 892,98 zł 3 
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4. 
RPSL.11.01.02-IZ.01-24-

055/16 
15.04.2016 04.05.2016 1 720 342,08 zł 1 182 500,68 zł 4 

5. 
RPSL.09.02.02-IZ.01-24-

062/16 
30.05.2016 14.07.2016 1 943 986,60 zł 1 054 094,13 zł 2 

6. 
RPSL.07.01.02-IP.02-24-

014/16 
28.06.2016 27.07.2016 406 109,40 zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

7. 
RPSL.05.02.02-IZ.01-24-

067/16 
30.06.2016 31.08.2016 7 481 540,00 zł 2 908 747,90 zł 5 

8. 
RPSL.05.01.02-IZ.01-24-

072/16 
30.07.2016 31.10.2016 

16 960 840,00 

zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

9. 
RPSL.07.03.02-IP.02-24-

020/16 
29.08.2016 28.09.2016 491 558,24 zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

10. 
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-

090/16 
30.09.2016 31.01.2017 

16 009 319,68 

zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

11. 
RPSL.04.05.02-IZ.01-24-

094/16 
30.09.2016 31.01.2017 3 034 491,08 zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

12. 
RPSL.04.03.02-IZ.01-24-

095/16 
30.09.2016 30.05.2017 

31 919 734,00 

zł 
Nabór w toku 

Nabór w 

toku 

13. 
RPSL.10.02.02-IZ.01-24-

099/16 
30.10.2016 31.01.2017 

23 846 364,00 

zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

14. 
RPSL.12.02.02-IZ.01-24-

119/16 
29.11.2016 27.04.2017 5 918 681,34 zł Nabór w toku 

Nabór w 

toku 

15. 
RPSL.04.01.02-IZ.01-24-

111/16 
30.11.2016 28.04.2017 

10 120 016,61 

zł 
Nabór w toku 

Nabór w 

toku 

16. 
RPSL.03.01.02-IZ.01-24-

122/16 
30.11.2016 31.01.2017 7 263 386,00 zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

17. 
RPSL.11.04.02-IP.02-24-

025/16 
30.11.2016 30.12.2016 827 834,19 zł Nabór w toku 

Nabór w 

toku 

18. 
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-

129/16 
30.12.2016 28.02.2017 

23 531 118,29 

zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

19. 
RPSL.08.01.02-IZ.01-24-

137/16 
30.12.2016 15.02.2017 186 934,93 zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

20. 
RPSL.11.01.02-IZ.01-24-

113/16 
30.12.2016 30.01.2017 1 736 177,63 zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

21. 
RPSL.11.02.02-IZ.01-24-

132/16 
30.12.2016 08.02.2017 8 741 084,88 zł 

W trakcie 

rozstrzygnięcia 

W trakcie 

rozstrzygni

ęcia 

 

 W okresie sprawozdawczym Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, aktywnie 

włączyło się w opracowanie harmonogramu na kolejny rok kalendarzowy, celem zapewnienia optymalnych 

terminów naborów w poszczególnych działaniach. Wymieniano korespondencję z IZ, formułowano uwagi 

i propozycje do projektu harmonogramu naborów. W trakcie prac nad projektem harmonogramu naborów, IP RIT 

prowadzi wyprzedzające rozeznanie mające na celu ustalenie gotowości projektów do złożenia, analizuje 

możliwości zwiększenia ilości potencjalnych projektów, a także analizuje możliwości braku złożenia wniosków 

w trakcie trwania naborów, a tym samym niewykorzystania alokacji dedykowanej danemu naborowi.   

Zgodnie z wprowadzoną metodologią monitorowania opracowano raporty okresowe. Wnioski 

z poszczególnych raportów obrazuje poniższe zestawienie: 

a) raport okresowy za I kwartał (01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.):  
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główne problemy i ryzyka: w okresie sprawozdawczym wystąpiło ryzyko niezrealizowania wskaźników 

finansowych i rzeczowych w odniesieniu do poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej – RIT z uwagi na negatywną ocenę aż 4 projektów złożonych w ramach 

zakończonego naboru; działania korygujące zostały podjęte w następnym okresie sprawozdawczym - 

przeprowadzono kolejny nabór w ramach poddziałania. 

b) raport okresowy za II kwartał (01.04.2016 r. – 30.06.2016 r.): 

główne problemy i ryzyka: w okresie sprawozdawczym wystąpiło ryzyko niezrealizowania wskaźników 

finansowych i rzeczowych w odniesieniu do poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

RIT, z uwagi na fakt, iż Zarząd Związku (a w dalszej kolejności Zarząd Województwa Śląskiego) 

zatwierdził listę projektów do dofinansowania, która wykorzystywała ok. 24% kwoty przeznaczonej na 

dofinansowanie projektów; 

w związku z powyższym podjęto działania korygujące – dnia 30 czerwca 2016 r. IP RIT RPO WSL 

wystosowała pismo do IZ RPO WSL z wnioskiem o przeprowadzenie w 2016 roku kolejnego naboru 

z poddziałania 11.2.2 (planowany termin naboru: listopad-grudzień 2016 r.). 

c) raport okresowy za III kwartał (01.07.2016 r. – 30.09.2016 r.): 

w ramach projektów, dla których podpisano umowę o dofinansowanie zakończono realizację rzeczową 

4 projektów. Ze względu na brak danych dotyczących rozliczenia projektów – dane dot. wskaźników 

postępu finansowego i rzeczowego zostały ujęte w raporcie za IV kwartał 16 r.;  główne problemy i ryzyka:  

nie stwierdzono. 

d) raport okresowy za IV kwartał (01.10.2016 r. – 31.12.2016 r.): 

w ramach projektów, dla których podpisano umowę o dofinansowanie zakończono realizację rzeczową 

7 projektów, w tym 3 w okresie sprawozdawczym (źródło: LSI 2014). Ze względu na brak dostępu do 

danych dotyczących rozliczenia projektów – dane dot. wskaźników postępu finansowego i rzeczowego 

zostaną ujęte w raporcie za okres, w którym dane te zostaną udostępnione; główne problemy i ryzyka:  nie 

stwierdzono. 

 

Należy wskazać, że raporty zostały opracowane wg metodologii przyjętej w Biurze Związku, do raportów zostały 

dołączone załączniki obejmujące sumaryczne zestawienia realizacji wskaźników.  

 

Zgodnie z wprowadzoną metodologią monitorowania opracowano raporty z punktów kontrolnych. Wnioski 

z poszczególnych raportów obrazuje poniższe zestawienie: 

a) Punkt kontrolny – konkurs: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15, 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie – RIT,4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, 

- data raportu: 29.08.2016 r.; 

- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE dla obu wybranych  projektów to 3 003 885,82 

zł. Nie zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na 

kolejny nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 

4.5.2 wynosi 8 584 210 euro (dla 4 typu projektu 1 770 407 euro). Tym samym zakończony nabór 

zagospodaruje ok. 8,5% środków w ramach poddziałania 4.5.2 (41,2% dla 4 typu projektu – efektywne 
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świetlenie). W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla IV. Osi Priorytetowej 

(obejmującej poddziałanie 4.1.2, 4.3.2 i 4.5.2) zaplanowano wydatkowanie 6 273 117 euro do 31.12.2018 r.  

Przeprowadzony nabór to ok. 11,6% powyższej kwoty; 

- problemy i ryzyka: Nie zidentyfikowano problemów i ryzyk. 

b) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15, 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT 

- data raportu: 14.11.2016 r.; 

- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 4 604 883,77 PLN. Nie 

zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny 

nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 10.2.2 

wynosi 7 736 000 EUR. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 14% środków w ramach 

poddziałania. W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla X. Osi Priorytetowej 

(obejmującej poddziałanie 10.2.2 i 10.3.2) zaplanowano wydatkowanie 6 373 850 EUR do 31.12.2018 r.  

Z uwagi na fakt, iż wszystkie projekty zakończą się przed datą wskazaną wyżej, IP RIT RPO WSL osiągnie 

wskaźnik finansowy na poziomie ok. 18%; 

- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych nie wystąpiło. 

c) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15, 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej – RIT 

- data raportu: 16.08.2016 r.; 

- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE obu  projektów to 486 491,92 zł. Nie 

zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny 

nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 11.1.2 

wynosi 1 704 953 euro. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 7% środków w ramach 

poddziałania. W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XI. Osi 

Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie 1 222 236 

euro do 31.12.2018 r.  Przeprowadzony nabór to ok. 9,7% powyższej kwoty; 

- problemy i ryzyka: Wystąpiło ryzyko niezrealizowania wskaźników postępu finansowego. Działania 

naprawcze – przeprowadzenie kolejnego naboru z poddziałania. 

d) Punkt kontrolny – konkurs RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej – RIT 

- data raportu: 16.12.2016 r.; 

- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 1 182 500,68 zł. Nie 

zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny 

nabór. WSKAŹNIKI POSTĘPU FINANSOWEGO: 

1. Alokacja w ramach poddziałania 11.1.2 (zgodnie z Porozumieniem) - 1 704 953 EUR 

2. Dofinansowanie w ramach zakończonych naborów: 

a. I nabór – ok. 121 623 EUR 

b. II nabór – ok. 272 240 EUR (kurs 1 EUR=4,3436 PLN) 

3. Zagospodarowanie środków ogółem – 23% 
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W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XI. Osi Priorytetowej 

(obejmującej poddziałanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie 1 222 236 euro do 

31.12.2018 r. Przeprowadzony nabór to ok. 22,3% powyższej kwoty.  W ramach trzech zakończonych 

naborów organizowanych dla XI. Osi Priorytetowej – 73 % (889 860 EUR); 

- problemy i ryzyka: Z uwagi na 73% poziom wskaźnika finansowego do 31.12.2018 r. dla XI. Osi 

Priorytetowej, postanowiono przeprowadzić kolejny nabór w ramach poddziałania 11.1.2 (termin naboru 

30.12.2016 – 30.01.2017). 

e) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16, 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

RIT, 

- data raportu: 26.10.2016 r.; 

- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 2 156 892,98 PLN. Nie 

zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny 

nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 11.2.2 

wynosi 3 419 398 EUR. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 16 % środków w ramach 

poddziałania. W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XI. Osi 

Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie 1 222 236 

euro do 31.12.2018 r.  Przeprowadzony nabór to ok. 36,8 % powyższej kwoty; 

- problemy i ryzyka: Wystąpiło ryzyko niezrealizowania wskaźników postępu finansowego. Działania 

naprawcze – przeprowadzenie kolejnego naboru z przedmiotowego poddziałania jeszcze w 2016 roku. 

f) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 12.1.2. Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego – RIT, 

- data raportu: 04.11.2016 r.; 

- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 12 528 072,53 PLN. Nie 

zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny 

nabór. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 12.1.2. 

wynosi 3 453 300 EUR. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 83% środków w ramach 

poddziałania. W odniesieniu do ram wykonania wskaźników postępu finansowego dla XII. Osi 

Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 12.1.2 i 12.2.2) zaplanowano wydatkowanie 2 115 316 EUR do 

31.12.2018 r.  Z uwagi na fakt, iż wszystkie projekty zakończą się przed datą wskazaną wyżej, IP RIT RPO 

WSL osiągnie wskaźnik finansowy na poziomie ok. 135%; 

- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych nie wystąpiło. 

g) Punkt kontrolny – konkurs - RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16, 12.2.2. Infrastruktura kształcenia 

zawodowego - RIT 

- data raportu: 27.12.2016 r.; 

- podsumowanie raportu: Łączna kwota dofinansowania UE projektów to 13 024 318,94 PLN. Nie 

zagospodarowano pełnej puli przeznaczonej na nabór, co skutkuje przesunięciem środków na kolejny 

nabór.  Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL pełna alokacja dla poddziałania 12.2.2. 

wynosi 4 988 100 EUR. Tym samym zakończony nabór zagospodaruje ok. 60,5% środków w ramach 

poddziałania (wg kursu z dnia 28.08.16 – 1 EUR=4,3126)W odniesieniu do ram wykonania wskaźników 

postępu finansowego dla XII. Osi Priorytetowej (obejmującej poddziałanie 12.1.2 i 12.2.2) zaplanowano 
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wydatkowanie 2 115 316 EUR do 31.12.2018 r.  Z uwagi na fakt, iż wszystkie projekty zakończą się przed 

datą wskazaną wyżej, IP RIT RPO WSL osiągnie wskaźnik finansowy na poziomie ok. 278% 

(z uwzględnieniem wydatkowania 2 866 239 EUR w ramach poddziałania 12.1.2); 

- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych nie wystąpiło. 

 

W okresie sprawozdawczym Związek realizując obowiązki IP RIT organizował spotkania informacyjne dla 

potencjalnych beneficjentów, w trakcie których omawiano treść Strategii RIT, analizowano kryteria wg jakich 

wnioski będą weryfikowane oraz omawiano najczęściej pojawiające się błędy. Terminy spotkań wymienione 

zostały w pkt. II.3. 

Pracownicy zespołu wdrażającego RIT pozostają w stałym kontakcie z potencjalnymi beneficjentami oraz 

podmiotami już wnioski realizującymi. Nadto udzielane są rekomendacje dla projektów, o które zwracają się 

potencjalni wnioskodawcy. Zakres udzielonych rekomendacji obrazuje zestawienie uchwał Zarządu Związku. 

 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole związane z wdrażaniem RIT: 

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach – 17 lutego 2016 r. – 03 marca 2016 r. – Audyt desygnacyjny 

(follow up) RIT RPO WSL 2014 – 2020, 

Rekomendacje wdrażane na bieżąco – brak zaleceń w raporcie ostatecznym 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 24 maja 2016 r. – 08 czerwca 2016 r. – Kontrola 

systemowa IP RIT RPO WSL 2014 – 2020. Uwagi pokontrolne wprowadzono na bieżąco.  

3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 26 lipca 2016 r. – 28 lipca 2016 r. – kontrola na miejscu 

projektu Plan Działań za rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 

Pomoc Techniczna – Subregion Zachodni. Kontrola nie przyniosła zastrzeżeń ani uwag do wdrożenia.  

Nadto należy zwrócić uwagę, że w okresie sprawozdawczym Przewodniczący Związku oraz Dyrektor Biura 

Związku uczestniczyli w obradach Komitetu Monitorującego przedkładając stosowne uwagi do treści dokumentów, 

biorąc udział w merytorycznych dyskusjach i głosowaniach. Wiele z tych uwag zostało wprowadzonych do 

przegłosowanych później dokumentów. W okresie sprawozdawczym posiedzenia Komitetu Monitorującego były 

poprzedzone posiedzeniami grup roboczych, w których również zsiadają przedstawiciele Związku i włączają się 

aktywnie w ich pracę.   

 

II. Komunikacja w Subregionie Zachodnim oraz działanie na rzecz ograniczania niskiej emisji 

w Subregionie Zachodnim 

 

II.1 Sieć Dróg Głównych (SDG) 

W ramach działań realizowanych przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, które 

zbiorczo są określane jako inicjatywy w zakresie Sieci Dróg Głównych, w okresie sprawozdawczym, analogicznie 

jak do minionych lat, podejmowano kroki, które mają doprowadzić do wygospodarowania środków na realizację 

kosztownych przedsięwzięć w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przyjętym przez Komisję Europejską w 2014 r., spośród 4 inwestycji 

drogowych wpisanych w Program, trzy dotyczą przedsięwzięć z Subregionu Zachodniego. Są to budowa Drogi 

Głównej Południowej oraz Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinkach Rybnickim i Raciborskim.  
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II.2. Zintegrowany System Komunikacji Pasażerskiej  

 Zadnia w tym zakresie w okresie sprawozdawczym były realizowane przez Grupę roboczą ds. transportu 

zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego, powołaną przez Zarząd dnia 6 lutego 2015 r. uchwałą nr 1/2015.

 W roku sprawozdawczym niniejsza Grupa spotkała się na jednym spotkaniu. Jej zadaniem jest 

prowadzenie działań związanych z analizą i planowaniem rozwoju transportu zbiorowego na terenie Subregionu 

Zachodniego, prowadzenie działań związanych z doprowadzeniem do integracji biletowej w regionie, 

przedstawianie wniosków z tych prac Zarządowi Związku. Grupa podczas posiedzenia uznała, iż ze względu na 

uwarunkowania zewnętrzne, które zaistniały od poprzedniego spotkania oraz kwestie związane z reorganizacją 

mobilności miejskiej w Rybniku, czasowo zawieszana jest kwestia integracji biletowej organizatorów komunikacji. 

Zakłada się powrót do tej kwestii do czasu  pojawienia się możliwości finansowych. Uzgodniono również, że na 

kolejnych posiedzeniach Grupa robocza będzie podejmowała tematykę inwestycji drogowych na drogach 

wojewódzkich w Subregionie Zachodnim. 

 Konkretyzację prac grupy stanowią wyrażone w formie uchwał, stanowisk bądź rekomendacji, dokumenty 

wymienione i omówione w załącznikach oraz pkt. V niniejszego sprawozdania. Grupy robocze powołane zgodnie 

ze statutem Związku mają głównie charakter branżowy i w tychże wyspecjalizowanych dziedzinach wspierają 

Zarząd Związku w realizacji jego zadań.  

 

II.3 Ramowy program ograniczania niskiej emisji w Subregionie Zachodnim 

 Zadania w tym zakresie w roku sprawozdawczym realizowane były przez Grupę roboczą ds. niskiej emisji 

na terenie Subregionu Zachodniego. Grupa powołana została przez Zarząd dnia 4 marca 2015 r. uchwałą nr 6/2015 

r. Grupę powołano w celu prowadzenia działań mających za zadanie eliminację tzw. niskiej emisji na terenie 

Subregionu Zachodniego, a następnie przedstawianie wniosków z tych prac Zarządowi Związku Subregionu 

Zachodniego. Na przestrzeni roku sprawozdawczego skład Grupy ulegał zmianie. Obrazuje to załącznik 

nr 2 zawierający zestawienie uchwał Zarządu Związku. W roku sprawozdawczym Grupa odbyła 6 spotkań - w tym 

1 szkolenie z zakresu metodyki poboru prób popiołu z palenisk dla potrzeb badań laboratoryjnych, w ramach 

kontroli prowadzonych na podst. art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska przez gminnych specjalistów 

w dziedzinie ochrony środowiska. Szkolenie to odbyło się 16 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu i przeprowadzone zostało przez Kierownika Zakładu Chemii Analitycznej w Instytucie Chemii 

i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Adama Grochowalskiego - Profesora 

Politechniki Krakowskiej. Grupa podejmuje również szereg prac dążących do wypracowania wspólnych stanowisk, 

dzięki którym będzie można poprawić jakość powietrza w całym Subregionie Zachodnim, a nie jedynie 

w poszczególnych gminach. 

 Konkretyzację prac grupy stanowią wyrażone w formie uchwał, stanowisk bądź rekomendacji, dokumenty 

wymienione i omówione w załącznikach oraz pkt. V niniejszego sprawozdania. Grupy robocze powołane zgodnie 

ze statutem Związku mają głównie charakter branżowy i w tychże wyspecjalizowanych dziedzinach wspierają 

Zarząd Związku w realizacji jego zadań. 

 . 

III. Oświata w Subregionie Zachodnim 

 Zadania w tym zakresie realizowała Grupa robocza ds. oświaty powołana przez Zarząd 11 maja 2015 r. 

uchwałą nr 16/2015. Celem powołania Grupy roboczej było prowadzenie działań wspierających tworzenie 

wspólnych programów edukacyjnych, opracowywanie koncepcji współpracy i perspektywy rozwoju w ramach 
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szkolnictwa zawodowego oraz wzajemna współpraca przy tworzeniu danych o przedsięwzięciach edukacyjnych na 

terenie Subregionu Zachodniego. W roku sprawozdawczym Grupa odbyła 3 spotkania, w trakcie których 

prowadzone były działania związane z wypracowaniem wspólnych stanowisk skierowanych następnie do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z planowanymi zmianami w systemie edukacji. 

 Konkretyzację prac grupy stanowią wyrażone w formie uchwał, stanowisk bądź rekomendacji, dokumenty 

wymienione i omówione w załącznikach oraz pkt. V niniejszego sprawozdania. Grupy robocze powołane zgodnie 

ze statutem Związku mają głównie charakter branżowy i w tychże wyspecjalizowanych dziedzinach wspierają 

Zarząd Związku w realizacji jego zadań. 

 

IV. Promocja turystyczna i gospodarcza 

 

IV.1 Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej” 

Rok 2016 stanowił kolejny rok działalności w zakresie utrzymania trwałości projektu „Śląski System 

Informacji Turystycznej”. Utrzymanie trwałości tego projektu będzie miało miejsce do końca sierpnia 2020 r. 

W okresie trwałości ww. przedsięwzięcie funkcjonuje poza finansowaniem z Regionalnego Programu 

Operacyjnego WSL. W okresie sprawozdawczym główny ciężar zadań został położony na doposażenie punktów 

informacji turystycznych w jednolite materiały promocyjne i informacyjne, współpracę z podmiotami turystyki na 

terenie województwa, wymianę doświadczeń pomiędzy punktami informacji turystycznej.  

W 2016 roku aktualizowany był portal www.slaskie.travel.pl. Informacje w nim umieszczane są min. przez 

pracowników punktów informacji turystycznej, które funkcjonują w Subregionie Zachodnim.  

W okresie sprawozdawczym pracownik Biura Związku, będący Koordynatorem Subregionalnym Projektu, 

regularnie uczestniczył w spotkaniach projektowych organizowanych przez Lidera Projektu tj. Śląską Organizację 

Turystyczną oraz pozostawał w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu „Śląski 

System Informacji Turystycznej” w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Trwała stała 

merytoryczna praca nad utrzymaniem trwałości projektu. Między innymi trwały prace nad aktualizacją 

wydawnictw projektu, obsługą serwisu infokiosków turystycznych  

Na zlecenie ŚOT przeprowadzono badania mystery client w Punktach Informacji Turystycznej  należących 

do Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. W ich trakcie przeprowadzono wizyty tajemniczego klienta, 

wysłano maile oraz dzwoniono do punktów sprawdzając jakość obsługi i przygotowanie merytoryczne 

pracowników. Celem badania jest podnoszenie jakości usług w doposażonych PIT. 

  

IV.2 Promocja turystyczna 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wydawanie własnych materiałów promocyjnych. Wydana 

została Mapa atrakcji turystycznych Subregionu Zachodniego w nakładzie: 45 000 szt. Materiały te zostały wydane 

do dystrybucji przez Punkty Informacji Turystycznej w regionie, ale także na targi turystyczne oraz do dystrybucji 

własnej poprzez Biuro. Na realizację powyższych materiałów złożono wniosek o dofinansowanie ze środków 

Śląskiej Organizacji Turystycznej i uzyskano wsparcie wysokości ok. 50% kosztów wydawnictwa tj. w  kwocie 

4482,97 zł.  

W omawianym okresie oferta turystyczna Subregionu Zachodniego była prezentowana podczas 

najważniejszych targów turystycznych w Polsce tj., Łódź, Katowice, Warszawa, Poznań, Opole, Chorzów. Stoisko 

regionalne województwa śląskiego często otrzymuje wyróżnienie za najatrakcyjniejsze stoisko targów 
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turystycznych. Targi to nadal atrakcyjna forma na dotarcie do potencjalnych pasjonatów turystyki i podróży.  

Jak co roku Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku aktywnie włącza się w promocję 

turystyczną regionu podczas lokalnych imprez poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego typu dni gmin 

i miast czy dożynki. Każdy zainteresowany lokalną turystyką mógł otrzymać mapy z trasami rowerowymi 

i atrakcjami turystycznymi, broszury, przewodniki i inne publikacje promujące samorządy Subregionu 

Zachodniego. Związek był obecny z namiotem promocyjnym podczas takich wydarzeń w 2016 roku jak: 

Oktoberfest w Wodzisławiu Śląskim, Festiwal Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu - Zdroju czy Powiatowy 

Rajd Rowerowy.  

Z pozostałych działań promujących ofertę turystyczną regionu - Związek nadal utrzymywał serwis 

turystyczny www.turystyka.subregion.pl. W okresie sprawozdawczym prowadzono również portal internetowy 

www.subregionzachodni.slaskie.travel, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna regionu, wydarzenia 

i aktualności turystyczne. Związek dodatkowo prowadził współpracę z podmiotami statutowo zajmującymi się 

szeroko rozumianą turystyką m.in.: z PTTK Rybnik, Koło PTTK Ramża, PTTK Radlin przy organizacji konkursów 

wiedzy o regionie oraz rajdów rowerowych.   

We współpracy ze Śląska Organizacją Turystyczną powstała seria artykuły napisana przez blogera 

rowerowego dot. zwiedzania regionu na dwóch kółkach. Artykuły ukazały się w internetowym wydaniu 

National Geographic Polska, w kilku największych turystycznych serwisach internetowych ze szlakami 

turystycznymi, serwisach społecznościowych oraz w magazynie turystyki rowerowej Rowertour.  

W 2016 roku we współpracy z Telewizją Polską oddział Katowice w Subregionie Zachodnim 

został zrealizowany program „Lato w regionach”. Emisja programu odbyła się dwukrotnie na antenie 

TVP w tym w paśmie krajowym, odcinki są dostępne również w Internecie m.in. w serwisie Youtube. 
 

  

V. Działania lobbystyczne 

 W okresie sprawozdawczym Zarząd i Zgromadzenie Ogólne podejmowały następujące uchwały 

zawierające stanowiska organów i apele: 

 Uchwała nr 9/2016 Zarządu Związku z 3 marca 2016 r., w sprawie poparcia stanowiska Prezydenta Miasta 

Rybnika w sprawie niezbędnych prac inwestycyjno-modernizacyjnych na linii kolejowej nr 140 Katowice 

Ligota-Nędza, 

 Uchwała nr 11/2016 Zarządu Związku z 30 marca 2016 r., w sprawie przyjęcia stanowiska nt. 

uruchomienia programów dotacyjnych, które umożliwią realizację gminnych Programów Ograniczenia 

Niskiej Emisji (PONE), 

 Uchwała nr 40/20116 Zarządu Związku z 30 sierpnia 2016 r., w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego 

planowanych zmian w systemie edukacji, 

 Uchwała nr 45/2016 Zarządu Związku z 26 września 2016 r., w sprawie  przyjęcia stanowiska dotyczącego 

długości trwania najbliższego naboru wniosków w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014 – 2020, 

 Uchwała nr 51/2016 Zarządu Związku z 14 października 2016 r., w sprawie poparcia stanowiska 

dotyczącego planowanych zmian w systemie edukacji, 

 Uchwała nr 58/2016 Zarządu Związku z 23 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, 
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VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

  

W okresie sprawozdawczym podejmowano współpracę ze stowarzyszeniami takimi jak Śląska Organizacja 

Turystyczna, Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Olza, Górnośląski Związek Metropolitalny, Euroregion 

Silesia przy wdrażaniu zapisów Programu rozwoju Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych CRIS czy Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego.  

 

VII. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

VII. 1 Serwis internetowy 

W okresie sprawozdawczym prowadzono nieprzerwanie portal www.subregion.pl. Związek ma możliwość 

między innymi automatycznego wyświetlania danych z kanałów RSS oraz 28 stron internetowych samorządów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Kategorie danych, które wyświetlają się automatycznie to 

aktualności z samorządów oraz serwisów informacyjnych. Przez cały okres sprawozdawczy na bieżąco 

zamieszczano informacje nt. głównych działań prowadzonych przez Związek oraz gminy go tworzące.  

 

VIII. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa 

i Samorząd Województwa  

 

W okresie sprawozdawczym Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku realizował następujące działania: 

projekt „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej 

emisji oraz promocji efektywności energetycznej” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działania 4.1. Programy edukacji 

ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, Priorytet 5 Edukacja Ekologiczna.  

 Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnych skutków 

niskiej emisji oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza 

atmosferycznego powodowanym przez zjawisko niskiej emisji. Przeprowadzone w ramach projektu działania 

zakładają upowszechnienie świadomości problemu zanieczyszczenia powietrza, które powodowane jest przez 

wprowadzanie złych zachowań wiążących się ze spalaniem szkodliwych materiałów w kotłach domowych i innymi 

tego typu praktykami. Ponadto, założeniem projektu jest również kompleksowa edukacja społeczeństwa, poprzez  

informację oraz promocję dobrych praktyk i zachowań oraz zapewnienie narzędzi umożliwiających racjonalny 

proces decyzyjny. Kampania skierowana jest do trzech kluczowych grup docelowych: 

1)    Dzieci i młodzieży, 

2)    Dorosłych mieszkańców Subregionu Zachodniego, 

3)    Samorządowców (stworzenie sieci lokalnych doradców ds. efektywności energetycznej). 

 Projekt realizowany jest na obszarze wszystkich 28 gmin i powiatów wchodzących w skład Subregionu 

Zachodniego województwa śląskiego. Inicjatywy, narzędzia oraz materiały wypracowane na przestrzeni kampanii 

mają przyczynić się do poprawy stanu powietrza w jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów Polski 

i Europy.  
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 Projekt realizowany jest w partnerstwie ze spółką Planergia Sp. z o.o. od 10 lipca 2016 roku do 30 czerwca 

2018 roku, a jego wartość całkowita kształtuje się na poziomie 386 505,00 zł, przy czym 200 932,00 zł stanowi 

dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

  

 

IX. Wykonanie planu finansowego 

 

Plan finansowy Związku na 2016 rok przewidywał uzyskanie przychodów na łączną kwotę 1 082 447,65 

zł. Zrealizowano 998 268,41 zł przychodów, tj. o 8% mniej niż przewidywał plan, m.in. z powodu przesunięcia 

terminu rozliczenia się z poniesionych wydatków za IV kwartał 2016 rok w ramach projektu „Gmina z (dobrą) 

energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji 

efektywności energetycznej” na styczeń 2017 rok i tym samym ich refundacji przez WFOŚiGW w Katowicach. 

Refundacja wydatków wpłynęła na rachunek bankowy Związku w dniu 24.02.2017 r.  

Ponadto kwoty w planie przychodów są prognozą na rok 2016 i są ściśle powiązane z wydatkami 

ponoszonymi w sposób racjonalny i oszczędny przez Związek. 

W porównaniu z rokiem 2015 (1 401 087,68 zł), przychody w 2016 roku były niższe o 402 819,27 zł, 

z uwagi na mniejszą ilość zadań realizowanych przez Związek w ramach projektów unijnych, a tym samym 

mniejsze przychody i wydatki.  

 

 

 

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZKU ZA 2016 ROK  

 

 
PLAN 

PIERWOTNY 

PLAN PO ZMIANACH 
03.11.2016 

OBOWIĄZUJĄCY 
WYKONANIE % 

PRZYCHODY 1 011 386,43 1 082 447,65 998 268,41 92% 

Składki członkowskie 364 000,00 364 000,00 364 000,00 100% 

Refundacja Projektu "Plan Działań na rok 
2016…Pomoc Techniczna - SZ" 

246 160,00 246 160,00 228 844,54 93% 

Refundacja Projektu "Internet w każdym domu…" 120 226,42 120 226,42 120 226,42 100% 

Inne przychody finansowe 11 000,00 11 000,00 4 943,22 42% 

Nadwyżka z 2015 roku 270 000,00 280 254,23 280 254,23 100% 

Refundacja Projektu "Gmina z (dobrą) energią!..."  0,00 60 807,00 0,00 0% 

 

Na sumę przychodów Związku w 2016 roku składają się: 

1. Składki członkowskie, które wyniosły 364 000,00 zł tj. 100% planu. 

2. Refundacje z poniesionych wydatków w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE i WFOŚiGW, 

których łączne wykonanie wyniosło 349 070,96 zł co stanowi 82% planu. 

3. Nadwyżka z 2015 roku w kwocie 280 254,23 zł, którą tworzą środki pieniężne na podstawowym, 

oszczędnościowym i projektowych rachunkach bankowych oraz dostępne w kasie Związku na koniec grudnia 

2015 roku. 

4. Inne przychody finansowe w kwocie 4 943,22 zł, które obejmują:  

 dofinansowanie w wysokości 4 482,97 zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej do dodruku mapy atrakcji 
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turystycznych Subregionu Zachodniego. 

 korektę składki ZUS w wysokości 288,82 zł, 

 odsetki w wysokości 171,43 zł ze środków pieniężnych posiadanych na koncie oszczędnościowym w banku 

Pekao S.A., w którym Związek posiada rachunki bankowe otwarte na potrzeby realizacji różnych 

przedsięwzięć. 

 

W 2016 roku Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku dokonał wydatków na łączną kwotę 

732 593,90 zł tj. 68% planu przy uwzględnieniu rezerwy na 2016 rok. Niniejsza kwota zawiera również wydatki, 

które dotyczyły roku 2016, natomiast zostały zapłacone pod koniec 2015 roku oraz w I kwartale 2017 roku. Są to 

koszty związane m.in. z projektem „Gmina z (dobrą) energią!...” oraz bieżącymi opłatami Biura Związku takimi 

jak: media (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), telefon i Internet. 

 W porównaniu z 2015 rokiem (1 080 088,11 zł) - wydatki w roku 2016 były niższe o kwotę 347 494,21zł. 

 

 

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZKU ZA 2016 ROK 

 

      
WYKONANIE 

    
PLAN 

PLAN PO 
ZMIANACH 

SUMA % 

 
WYDATKI 1 011 386,42 1 082 447,65 732 593,90 68% 

 
PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA 300 600,00 300 600,00 266 682,09 89% 

  
Wynagrodzenia pracowników 212 000,00 212 000,00 207 776,49 98% 

   
Fundusz osobowy 175 000,00 175 000,00 174 810,23 100% 

   
Ubezpieczenie społeczne 37 000,00 37 000,00 32 966,26 89% 

  
Wydatki bieżące 88 600,00 88 600,00 58 905,60 66% 

   
Zużycie wody i energii 8 000,00 8 000,00 5 268,40 66% 

   
Czynsz 5 000,00 5 000,00 2 773,41 55% 

   
Usługi pocztowe 2 000,00 2 000,00 694,00 35% 

   
Opłaty telefoniczne 3 000,00 3 000,00 2 156,51 72% 

   
Usługi rachunkowe 6 000,00 6 000,00 3 600,00 60% 

   
Usługi informatyczne - Internet 1 000,00 1 000,00 0,00 0% 

   
Usługi bankowe 1 000,00 1 000,00 66,00 7% 

   
Usługi sprzątania  3 600,00 3 600,00 2 193,00 61% 

   
Podróże służbowe 4 000,00 4 000,00 1 125,17 28% 

   
Organizacja spotkań 20 000,00 20 000,00 13 196,77 66% 

   
Pozostałe 35 000,00 35 000,00 27 832,34 80% 

 
PROMOCJA TURYSTYCZNA I GOSPODARCZA 120 000,00 102 000,00 75 230,45 74% 

  
Wynagrodzenia pracowników 61 000,00 53 000,00 51 415,58 97% 

   
Fundusz osobowy 50 000,00 43 500,00 42 665,00 98% 

   
Ubezpieczenie społeczne 11 000,00 9 500,00 8 750,58 92% 

  
Wydatki bieżące 59 000,00 49 000,00 23 814,87 49% 

   
Składka członkowska do ŚOT 6 000,00 6 000,00 5 770,00 96% 

   
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych 10 000,00 10 000,00 665,21 7% 

   
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg 20 000,00 10 000,00 7 864,16 79% 

   
Materiały promocyjne 20 000,00 20 000,00 8 965,95 45% 

   
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl 1 000,00 1 000,00 0,00 0% 

   
Podróże służbowe 2 000,00 2 000,00 549,55 27% 
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PRSZ, ZIT, RIT W SUBREGIONIE ZACHODNIM 20 000,00 20 000,00 5 591,49 28% 

  
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja 
spotkań, podróże służbowe i inne) 

20 000,00 20 000,00 5 591,49 28% 

 
KOMUNIKACJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM 15 000,00 15 000,00 0,00 0% 

  
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja 
spotkań, podróże służbowe i inne) 

15 000,00 15 000,00 0,00 0% 

 
OŚWIATA W SUBREGIONIE ZACHODNIM 15 000,00 15 000,00 0,00 0% 

  
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja 
spotkań, podróże służbowe i inne) 

15 000,00 15 000,00 0,00 0% 

 
NISKA EMISJA W SUBREGIONIE ZACHODNIM 15 000,00 15 000,00 3 470,99 23% 

  
Wydatki bieżące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja 
spotkań, podróże służbowe i inne) 

15 000,00 15 000,00 3 470,99 23% 

 
Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 304 600,00 312 600,00 292 157,11 93% 

  
Wynagrodzenia pracowników 241 400,00 249 400,00 247 841,14 99% 

   
Fundusz osobowy 187 865,00 187 865,00 187 863,89 100% 

   
Ubezpieczenie społeczne 38 535,00 38 535,00 37 478,91 97% 

   
Fundusz osobowy + ubezp. społeczne - WYD. NIEKWALIF. 0,00 8 000,00 7 500,00 94% 

   
Nagrody/premie dla pracowników RIT - WYD. NIEKWALIF. 15 000,00 15 000,00 14 998,34 100% 

  
Wydatki bieżące 47 800,00 47 800,00 40 602,23 85% 

  
  Usługi rachunkowe 14 400,00 14 400,00 14 400,00 100% 

  
  

Usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, informatyczne, 
bankowe 

2 400,00 2 400,00 577,96 24% 

  
  Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach 4 000,00 5 000,00 3 681,32 74% 

  
  Wynajem powierzchni biurowych (czynsz) + media 10 800,00 10 800,00 9 527,83 88% 

  
  Materiały biurowe i eksploatacyjne 3 600,00 3 600,00 3 335,28 93% 

  
  Usługi sprzątania + zakup środków czystości 3 600,00 3 600,00 3 591,48 100% 

  
  Podróże służbowe 9 000,00 8 000,00 5 488,36 69% 

  
Wsparcie zarządzania i wdrażania 4 500,00 4 500,00 0,00 0% 

   
Usługi doradcze, eksperckie, prawne 4 500,00 4 500,00 0,00 0% 

  
Informacja i promocja 10 900,00 10 900,00 3 713,74 34% 

   
Materiały konferencyjne 2 500,00 2 500,00 477,24 19% 

   
Materiały informacyjne (np. folder, publikacja, broszura) 3 000,00 3 000,00 0,00 0% 

   
Materiały wystawiennicze 1 000,00 500,00 407,50 82% 

   
Organizacja spotkań (wynajem sali, catering inne) 4 400,00 4 900,00 2 829,00 58% 

 
Projekt WFOŚiGW "Gmina z (dobrą) energią!..." 0,00 89 707,00 89 340,00 100% 

  
Działania ogólne 0,00 20 000,00 19 680,00 98% 

   
Spoty informacyjno-edukacyjne 0,00 20 000,00 19 680,00 98% 

  
Działania dla Samorządów 0,00 4 300,00 4 253,00 99% 

   
Organizacja konferencji rozpoczynającej projekt (wynajem sali, 
mat. konferencyjne, opracowanie i wygłoszenie referatu i inne) 

 0,00 4 300,00 4 253,00 99% 

  
Działania dla Szkół  0,00 6 900,00 6 900,00 100% 

   
Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych   0,00 2 400,00 2 400,00 100% 

   
Opracowanie graficzne i druk plakatów   0,00 1 500,00 1 500,00 100% 

   
Opracowanie bazy wiedzy dla nauczycieli  0,00 3 000,00 3 000,00 100% 

  
Działania dla Odbiorców Indywidualnych  0,00 54 407,00 54 407,00 100% 

   
Opracowanie informatyczne poradnika inwestora  0,00 8 000,00 8 000,00 100% 

   
Opracowanie informatyczne i merytoryczne kalkulatora 
efektywności dla termomodernizacji i technologii OZE 

 0,00 16 707,00 16 707,00 100% 

   
Produkcja filmów wideo  0,00 2 000,00 2 000,00 100% 

   
Opracowanie graficzne i druk folderu informacyjno - 
edukacyjnego 

 0,00 16 500,00 16 500,00 100% 

   
Opracowanie i druk zawieszek   0,00 4 000,00 4 000,00 100% 

   
Animacje tematyczne  0,00 7 200,00 7 200,00 100% 
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Promocja projektu  0,00 1 500,00 1 500,00 100% 

   
Kampania reklamowa facebook  0,00 1 500,00 1 500,00 100% 

  
Zarządzanie projektem  0,00 2 600,00 2 600,00 100% 

   
Wynagrodzenie pracownika (fund. osobowy + ubezp. społeczne)  0,00 2 250,00 2 250,00 100% 

   
Materiały biurowe i eksploatacyjne  0,00 350,00 350,00 100% 

 
Udział w programach grantowych 20 000,00 20 000,00 121,77 1% 

 
Rezerwa 201 186,42 192 540,65 0,00   

 

Główne przyczyny zmiany planu finansowego w 2016 roku to: 
 

 otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach  na realizację projektu „Gmina z (dobrą) energią! 

Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji 

efektywności energetycznej” i tym samym rozpoczęcie w 2016 roku działań związanych z jego realizacją. 

 oddelegowanie pracownika Biura Związku w części etatu do zadań w ramach IP RIT RPO WSL i tym 

samym zmniejszenie etatów przy realizacji zadań dot. promocji turystycznej i gospodarczej Związku. 

  

Poniesione wydatki w ramach działu „Udział w programach grantowych” obejmują koszty zapłaty za 

utrzymanie domeny internetowej na potrzeby trwałości projektu „Internet w każdym domu…”. 

 

Związek nie poniósł w 2016 roku żadnych wydatków w kategorii „Komunikacja w Subregionie 

Zachodnim”, „Oświata w Subregionie Zachodnim”,  z uwagi na fakt, iż wszystkie wykonywane zadania w ramach 

tego działania nie wymagały kosztów do poniesienia. 

 

Zgodnie z zestawieniem z wykonania wydatków za 2016 rok, a także mając na uwadze fakt, iż na wydatki 

2016 roku składają się również wydatki poniesione w 2015 i 2016 roku - różnica pomiędzy przychodami, 

a wydatkami wynosi 303 725,95 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę roku 2016. 

 

 

PRZYCHODY  
2016 ROKU 

– WYDATKI 2016 ROKU 
 

łączne wydatki dot. 2016 r.  

-  
wydatki  dot. 2016 r. poniesione w 2015 r. i 2017 r. 

= NADWYŻKA 

2016 ROKU 

 

 
 

998 268,41   zł – 694 542,46 zł 
 

(732 593,90  zł – 38 051,44 zł) 

= 303 725,95 zł 

 

 

 

Na nadwyżkę 2016 roku w wysokości 303 725,95 zł składają się środki dostępne na koniec 2016 roku 

w kasie jak i na podstawowym, oszczędnościowym i projektowych rachunkach bankowych Związku 

zlokalizowanych w bankach: Pekao S.A. i BGŻ BNP PARIBAS oraz na karcie ŚKUP. Zgromadzone środki posłużą 

realizacji przyszłych wydatków w 2017 roku.  

 

 

W ciągu całego roku gospodarce finansowej Związku towarzyszyła intencja oszczędności i najbardziej efektywnej 

realizacji zadań. 
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ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW  SUBREGIONU ZACHODNIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU: 

 

 

Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca                     …………………………………… 

 

 

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec                                …………………………………… 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

Wiesław Janiszewski                      …………………………………… 

 

 

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk                            …………………………………… 

 

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman                           …………………………………… 

 

 

Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój                            …………………………………… 

 

 

Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk                             …………………………………… 

 

 

Prezydent Miasta Rybnik Piotr Kuczera                                   …………………………………… 

 

 

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha                                      …………………………………… 

 

 

Starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard Winiarski                           …………………………………… 

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Ireneusz Serwotka                       …………………………………… 
 


