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1. Wstęp 
 

Niniejszy raport został wykonany zgodnie z poleceniem Dyrektora Biura Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego siedzibą  

w Rybniku. Podstawą merytoryczną raportu są ankiety monitoringu realizacji PRSZ 

przesłane dnia 7 grudnia 2010 r. (l.dz. 382/2010) do Beneficjentów Programu 

Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (PRSZ), którymi są następujące 

jednostki samorządu terytorialnego: 

- Miasto Rybnik 

- Miasto Jastrzębie Zdrój 

- Miasto Żory 

- Miasto Racibórz 

- Miasto Wodzisław Śląski 

- Powiat Rybnicki 

- Powiat Wodzisławski 

- Powiat Raciborski 

- Gmina Krzanowice 

- Gmina Kuźnia Raciborska 

- Gmina Kornowac 

- Gmina Rydułtowy 

- Gmina Pietrowice Wielkie 

- Gmina Pszów 

- Gmina Czerwionka – Leszczyny 

- Gmina Godów 

- Gmina Lubomia 

- Gmina Gorzyce  

- Gmina Radlin 

 

Autorem raportu jest Lider PRSZ, czyli Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, który jednocześnie jest 

odpowiedzialny za treść raportu. Wszelkie uwagi proszę kierować wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres mailowy biuro@subregion.pl.  
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1.1. Cel 

 

Celem raportu jest przedstawienie możliwie najszerszemu audytorium postępu prac 

nad Programem Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w sposób przejrzysty  

i łatwy do zrozumienia przez wszystkich, bez względu na poziom wykształcenia lub 

wiedzy o funduszach europejskich. Uważamy, że informowanie mieszkańców 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, których w szczególności dotyczą 

projekty realizowane w ramach PRSZ, jest sprawą kluczową dla dobrych relacji 

pomiędzy władzą lokalną, a obywatelami. Realizacja i publikacja raportu nie wynika 

z żadnych wytycznych krajowych lub wspólnotowych, a jedynie chęci informowania 

obywateli o postępach prac oraz zachęcanie do większego zainteresowania życiem 

publicznym w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Raport za czwarty 

kwartał 2010 roku jest pierwszym w kolejności z raportów które będą publikowane 

kwartalnie. 

1.2. Zakres 

 

Zakres ankiet monitoringu okresowego, które są głównym źródłem informacji 

wykorzystanych w niniejszym opracowaniu i samego raportu obejmuje 

podstawowe informacje dotyczące projektów PRSZ czyli: 

- wnioski aplikacyjne projektów,  

- podpisane umowy o dofinansowanie projektów, 

- realizację projektów zarówno finansową jak i rzeczową, 

- ewentualne problemy, z którymi Beneficjenci PRSZ musieli się zmierzyć podczas 

realizacji projektów. 

 

Powyższy zakres jest podyktowany chęcią przedstawienia najważniejszych danych 

dotyczących Programu bez wchodzenia w poziom szczegółowości, który mógłby 

rozmyć najważniejsze informacje dotyczące realizacji PRSZ. Jeśli czytelnik uważa, że 
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poziom szczegółowości raportu jest dla grupy docelowej określonej powyżej, mało 

dokładny, prosimy o informacje, na podstawie których zostanie dokonana korekta 

poziomu szczegółowości w raporcie za pierwszy kwartał 2011 r. Każdy raport, 

zarówno niniejszy jak i kolejne będą objęte perspektywą czasową od początku 

realizacji PRSZ, aż do dnia tworzenia danego raportu. W przypadku kolejnych 

publikacji, będą przedstawione dane porównawcze do poprzednich okresów, które 

z oczywistych względów nie są zawarte w niniejszym raporcie.  

2. Zmiany w PRSZ podczas realizacji 
 

Realizacja Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego dotychczas przebiegała 

prawie bez większych zmian względem dokumentu pierwotnego. Jedyną wartą 

podkreślenia zmianą było dofinansowanie trzech dodatkowych projektów 

drogowych w ramach Poddzialania 7.1.2 dzięki wygenerowaniu oszczędności 

poprzetargowych w niniejszym Poddziałaniu przez Powiat Wodzisławski. Decyzją 

Reprezentacji Subregionu (Zarządu Związku Subregionu Zachodniego) zostały 

dofinansowane następujące trzy projekty: 

 

1. Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni – Gmina Lubomia, 

2. Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem – Gmina Gorzyce, 

3. Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 – Gmina Radlin. 

3. Wnioski o dofinansowanie 
 

Na liście podstawowej projektów PRSZ znajduje się w chwili obecnej 40 projektów 

podzielonych na 12 Działań/Poddziałań w ramach 6 priorytetów. Do momentu 

sporządzania raportu zostały złożone wnioski aplikacyjne prawie do wszystkich 

projektów z czego 4 znajdują się w trakcie procedury oceny formalnej lub 

merytorycznej. Jeden projekt w Poddziałaniu 7.1.2 zostanie złożony w roku 2011.  
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W trakcie oceny są projekty działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i ro

uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Wykres 1. Złożone wnioski aplikacyjne (stan na grudzień 2010
 

Poniższy wykres przedstawia linię czasu składania wniosków o dofinansowanie 

(niebieski), zakończenia oceny merytorycznej (czerwony) oraz podpisania umowy 

o dofinansowanie (zielony). 

Wykres 2. Przedstawienie okresu aplikacji, oceny merytorycznej ora

W trakcie oceny są projekty działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

niającej kluczową sieć drogową. 

Złożone wnioski aplikacyjne (stan na grudzień 2010

Poniższy wykres przedstawia linię czasu składania wniosków o dofinansowanie 

(niebieski), zakończenia oceny merytorycznej (czerwony) oraz podpisania umowy 

o dofinansowanie (zielony).  

Przedstawienie okresu aplikacji, oceny merytorycznej oraz podpisania umowy 
(stan na grudzień 2010 r.) 

W trakcie oceny są projekty działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa 

zbudowa infrastruktury 

 

Złożone wnioski aplikacyjne (stan na grudzień 2010 r.) 

Poniższy wykres przedstawia linię czasu składania wniosków o dofinansowanie 

(niebieski), zakończenia oceny merytorycznej (czerwony) oraz podpisania umowy  

 
z podpisania umowy 
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4. Umowy o dofinansowanie
 

Spośród 40 złożonych wniosków o dofinansowanie dotychczas zostały podpisane 

umowy o dofinansowanie 32 projektów. 

Wykres 3. Podpisane umowy o dofinansowanie (stan na grudzień 2010
 
Projekty w których do chwili sporządzenia raportu nie podpisano umów 

o dofinansowanie znajdują się w następujących działaniach :

1. Działanie 2.1 – 3 projekty,

2. Działanie 2.2 – 1 projekt,

3. Poddziałanie 3.2.2 – 1 projekt

4. Poddziałanie 7.1.2 – 3 projekt

Wykres 4. Niepodpisane umowy o dofinansowanie (stan na grudzień 2010

Umowy o dofinansowanie 

Spośród 40 złożonych wniosków o dofinansowanie dotychczas zostały podpisane 

umowy o dofinansowanie 32 projektów.   

Podpisane umowy o dofinansowanie (stan na grudzień 2010

Projekty w których do chwili sporządzenia raportu nie podpisano umów 

o dofinansowanie znajdują się w następujących działaniach : 

rojekty, 

projekt, 

projekty, 

projekty. 

odpisane umowy o dofinansowanie (stan na grudzień 2010

Spośród 40 złożonych wniosków o dofinansowanie dotychczas zostały podpisane 

 

Podpisane umowy o dofinansowanie (stan na grudzień 2010 r.) 

Projekty w których do chwili sporządzenia raportu nie podpisano umów  

 
odpisane umowy o dofinansowanie (stan na grudzień 2010 r.) 
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Podpisanie umów o dofinansowanie tych projektów w wymienionych działaniach 

prognozowane jest na pierwszy kwartał 2011 r. 

5. Zamówienia publiczne
 

W PRSZ w ramach wszystkich projektów zostało zaplanowane 126 postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych. W chwili obecnej 97 zostało zrealizowanych, 

3 znajdują się w trakcie rozstrzygnięcia, a 26 czeka na ogłoszenie. 

ogłoszenie pozostałych postępowań w roku 2011. 

 

Wykres 5. Zamówienia publiczne

6. Harmonogram realizacji projektów
 

Zmiany w harmonogramie realizacji projektów wystąpiły w 24 przypadkach. 
Głównie były spowodowane:

- zwiększeniem wartości całkowitej 

- zmianami okresu realizacji

Podpisanie umów o dofinansowanie tych projektów w wymienionych działaniach 

prognozowane jest na pierwszy kwartał 2011 r.  

Zamówienia publiczne 

W PRSZ w ramach wszystkich projektów zostało zaplanowane 126 postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych. W chwili obecnej 97 zostało zrealizowanych, 

3 znajdują się w trakcie rozstrzygnięcia, a 26 czeka na ogłoszenie. 

postępowań w roku 2011.   

Zamówienia publiczne (stan na grudzień 2010

Harmonogram realizacji projektów 

Zmiany w harmonogramie realizacji projektów wystąpiły w 24 przypadkach. 
Głównie były spowodowane: 

zwiększeniem wartości całkowitej projektu, 

zmianami okresu realizacji, 

Podpisanie umów o dofinansowanie tych projektów w wymienionych działaniach 

W PRSZ w ramach wszystkich projektów zostało zaplanowane 126 postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych. W chwili obecnej 97 zostało zrealizowanych,  

3 znajdują się w trakcie rozstrzygnięcia, a 26 czeka na ogłoszenie. Przewiduje się 

 

(stan na grudzień 2010 r.) 

Zmiany w harmonogramie realizacji projektów wystąpiły w 24 przypadkach. 
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- przesunięciami kwot między zadaniami

- zmianami wartości kosztów 

- zwiększeniem wartości poszczególnych zadań

- zmianą kosztów całkowitych projektu po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych. 

Zmiany harmonogramu realizacji projektów nie zagrażają zakończeniu ich realizacji 
w terminie określonym przez wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 
przewiduje się zmniejszenia liczby realizowanych w ramach PRSZ projektów.

7. Wnioski o płatność
 

Do grudnia 2010 roku łączna kwota złożonych do IZ RPO WSL wniosków o płatność 
wynosi 59 231 715,38 zł (54 wnioski). Dotychczas zostały zatwierdzone 42 wnioski 
o płatność, a kolejne 12 znajduje się w trakcie weryfikacji

Wykres 6. Złożone wnioski o płatność (stan na grudzień 2010

 

przesunięciami kwot między zadaniami, 

zmianami wartości kosztów kwalifikowanych, 

zwiększeniem wartości poszczególnych zadań, 

zmianą kosztów całkowitych projektu po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie 

 

Zmiany harmonogramu realizacji projektów nie zagrażają zakończeniu ich realizacji 
w terminie określonym przez wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w związku z powyższym nie 

się zmniejszenia liczby realizowanych w ramach PRSZ projektów.

Wnioski o płatność 

Do grudnia 2010 roku łączna kwota złożonych do IZ RPO WSL wniosków o płatność 
zł (54 wnioski). Dotychczas zostały zatwierdzone 42 wnioski 

kolejne 12 znajduje się w trakcie weryfikacji. 

Złożone wnioski o płatność (stan na grudzień 2010

  

zmianą kosztów całkowitych projektu po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie 

Zmiany harmonogramu realizacji projektów nie zagrażają zakończeniu ich realizacji 
w terminie określonym przez wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego 

2013, w związku z powyższym nie 
się zmniejszenia liczby realizowanych w ramach PRSZ projektów. 

Do grudnia 2010 roku łączna kwota złożonych do IZ RPO WSL wniosków o płatność 
zł (54 wnioski). Dotychczas zostały zatwierdzone 42 wnioski 

 

Złożone wnioski o płatność (stan na grudzień 2010 r.) 
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W podziale na działania ilość złożonych wniosków o płatność układa się 
następująco: 

Wykres 7. Wnioski o płatność w poszczególnych 

8. Problemy w trakcie realizacji projektów
 

    Z ankiet przesłanych przez Beneficjentów wynika, że ogromna większość 

projektów jest realizowana bez zakłóceń i przeszkód. Przypadki gdzie pojawiały się 

problemy były sporadyczne. Spośród problemów wymienianych  przy realizacji 

projektu Beneficjenci najczęściej wymieniali

- trudności w rozstrzyganiu p
ofert), 

- niekorzystne warunki atmosferyczne podczas realizacji zadania

- konieczność modyfikacji wniosków z uwagi na zagrożenie pomocą publiczną

- brak rzetelności wykonawców robót

- konieczność wykonania nie dających się przewidzieć na etapie tworzenia projektu 

prac dodatkowych. 

W podziale na działania ilość złożonych wniosków o płatność układa się 

Wnioski o płatność w poszczególnych działaniach (stan na grudzień 2010

Problemy w trakcie realizacji projektów 

Z ankiet przesłanych przez Beneficjentów wynika, że ogromna większość 

projektów jest realizowana bez zakłóceń i przeszkód. Przypadki gdzie pojawiały się 

problemy były sporadyczne. Spośród problemów wymienianych  przy realizacji 

jczęściej wymieniali:  

trudności w rozstrzyganiu procedury zamówień publicznych (np. z powodu braku 

niekorzystne warunki atmosferyczne podczas realizacji zadania, 

konieczność modyfikacji wniosków z uwagi na zagrożenie pomocą publiczną

etelności wykonawców robót, 

konieczność wykonania nie dających się przewidzieć na etapie tworzenia projektu 

W podziale na działania ilość złożonych wniosków o płatność układa się 

działaniach (stan na grudzień 2010 r.) 

Z ankiet przesłanych przez Beneficjentów wynika, że ogromna większość 

projektów jest realizowana bez zakłóceń i przeszkód. Przypadki gdzie pojawiały się 

problemy były sporadyczne. Spośród problemów wymienianych  przy realizacji 

np. z powodu braku 

konieczność modyfikacji wniosków z uwagi na zagrożenie pomocą publiczną, 

konieczność wykonania nie dających się przewidzieć na etapie tworzenia projektu 
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W chwili obecnej również nie jest możliwe określenie samorządu opóźniającego 

wdrażanie PRSZ, ani lidera wśród Beneficjentów, każdego z nich można ocenić 

bardzo dobrze. 

9. Podsumowanie 
 

Zgodnie z dostępnymi danymi można stwierdzić, że realizacja PRSZ przebiega bez 

większych zakłóceń i przeszkód. Niemalże wszystkie projekty zostały złożone, 

żaden nie został oceniony negatywnie, co na przykład miało miejsce w innych 

subregionach. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów i późniejsza ich 

realizacja przebiega zgodnie z wcześniejszymi założeniami.  

Realizowane projekty PRSZ przyczyniają się do osiągnięcia zarówno celu głównego 

opisanego w dokumencie Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 

którym jest stymulowanie dynamicznego rozwoju subregionu zachodniego, przy 

wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, jak  

i następujących celów szczegółowych: 

- poprawa warunków skomunikowania Subregionu Zachodniego, 

- stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

-rozwój miast poprzez wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu oraz 

rewitalizację obszarów zdegradowanych, 

- rozwój infrastruktury okołoturystycznej, 

- rozwój infrastruktury kulturowej, 

- poprawa jakości środowiska. 

Ze strony organizacyjnej Subregion Zachodni został doceniony przez IZ RPO WSL 

jako najlepiej zorganizowany lider PRS, o czym świadczy raport firmy PSDB Sp.  

z o.o. z Warszawy dotyczący  badania:  „Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 



13 

 

2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju 

Subregionów” przeprowadzanego w okresie od stycznia do lipca 2010 r. dla 

Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Głównymi celami badania były ocena 

zasadności zastosowania pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów oraz 

analiza elementów, które należy poprawić w przyszłym okresie programowania  

w ramach mechanizmów pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów. 

Niemałym sukcesem jest fakt, iż rekomendacje raportu PSDB Sp.  

z o.o. o dotyczyły wprowadzenia procedur i schematu organizacyjnego wdrażania  

i monitorowania PRS przez Lidera Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego we 

wszystkich subregionach województwa śląskiego. Pełna wersja raportu jest 

dostępna na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.  
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