Protokół Nr I/VIIK/2017
z posiedzenia Zarządu
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Gliwice, dn. 20 stycznia 2017 r.
Posiedzenie Zarządu Związku odbyło się w Gliwicach (w siedzibie Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, mieszczącym się w zabytkowej willi Neumanna przy
ul. Rybnickiej, wybudowanej na początku XX wieku). Obecnych było 11 Członków Zarządu.
W posiedzeniu uczestniczyli także p. Michał Pierończyk – Zastępca Prezydenta Miasta Ruda
Śląska (z upoważnienia p. Grażyny Dziedzic – Prezydenta Rudy Śląskiej, Członka Zarządu
Związku), p. Marek Szafraniec – Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego (z upoważnienia
p. Henryka Jaroszka – Starosty Mikołowskiego, Członka Zarządu Związku), p. Włodzimierz
Cybulski – Zastępca Burmistrza Miasta Strumień (z upoważnienia p. Anny Grygierek –
Burmistrza Strumienia, Członka Zarządu Związku) oraz p. Adam Wójcik – Zastępca
Burmistrza Miasta Pyskowice (z upoważnienia p. Wacława Kęski – Burmistrza Pyskowic,
Członka Zarządu Związku). W pierwszej części spotkaniu wziął także udział p. Adam
Neumann – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Warunek quorum został spełniony.
Posiedzenie Zarządu prowadził p. Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielska-Białej,
Przewodniczący Związku. Na wstępie Gospodarz, p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent
Miasta Gliwice przedstawił krótko historię budynku, w którym obradował Zarząd, a także
informację o przeprowadzonych w ostatnim czasie pracach remontowych.
1.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zwolnienia Miasta Koniecpol
z opłacania składki członkowskiej w 2017 r. ze względu na bardzo trudną sytuację
finansową Miasta, objętego Programem Postępowania Naprawczego (uchwała nr
01/VIIK/I/2017).

2.

Zarząd przeprowadził długą dyskusję, dotyczącą przedstawionych w ostatnim czasie
zapowiedzi partii rządzącej wprowadzenia zmian w ustawodawstwie dot. wyborów
samorządowych, w tym ograniczenia liczby kadencji w samorządach lokalnych
i zagadnień z tym związanych. W trakcie dyskusji Zarząd wyraził zdecydowany
sprzeciw wobec zamiarów wprowadzenia tego typu rozwiązań, wskazując jednocześnie
szereg argumentów, iż ograniczenie do dwóch liczby kadencji, które w organie
wykonawczym gminy może pełnić konkretna osoba jest szkodliwe dla samorządności
lokalnej w Polsce, prowadząc w konsekwencji do jej osłabienia. Przede wszystkim
limitowanie liczby kadencji stanowi ograniczenie biernego prawa wyborczego
i wywołuje w związku z tym bardzo duże wątpliwości w kontekście zgodności
z Konstytucją RP. Zmiany te szczególnie byłyby nie do przyjęcia, gdyby ograniczenia
takie miały obejmować osoby wybierane w przeszłości dwukrotnie na te stanowiska oznaczałoby to bowiem zdaniem Zarządu działanie prawa wstecz. Jednocześnie
wprowadzenie ,,dwukadencyjności” pozbawiłoby mieszkańców prawa do
podejmowania decyzji i wyboru zgodnego z ich wolą. Podkreślono w dyskusji, iż
aktualne rozwiązania prawne pozwalają mieszkańcom na zmianę lokalnej władzy, gdy
zmiana taka w odczuciu społecznym jest konieczna. Przewodniczący Związku
podkreślił, iż podejmując tak poważne zmiany o charakterze ustrojowym, należy
potraktować je w sposób kompleksowy. Konieczne jest zatem systemowe podejście do
projektowanych zmian prawnych, przejawiające się w rozważeniu i uregulowaniu nie
tylko kwestii związanych z dopuszczalną liczbą kadencji w organie wykonawczym
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gminy. W ramach systemowej, kompleksowej regulacji należy uwzględnić także takie
kwestie jak: czas trwania kadencji organu wykonawczego oraz rady, wynagrodzenia
osób zajmujących stanowiska w organach wykonawczych, zabezpieczenie godnego
odejścia ze stanowiska (m.in. obejmującego zmiany w zakresie ustawowych ograniczeń
dot. zatrudniania ustępujących wójtów, burmistrzów, prezydentów i ich zastępców
i inne rozwiązania), jak wreszcie wykorzystanie wiedzy i doświadczenia takich osób.
Należy w tym kontekście przeanalizować i rozważyć rozwiązania funkcjonujące
w innych krajach UE. Podkreślił, iż jedynie w trzech krajach UE funkcjonują
ograniczenia liczby kadencji w samorządzie. Natomiast w przytłaczającej większości
krajów nie ma ograniczeń dot. liczby kadencji, a w wielu krajach UE kadencja
w samorządzie trwa dłużej niż 4 lata (tytułem przykładu w różnych krajach
związkowych Niemiec kadencja liczy 7 lub nawet 8 lat, przy czym jednocześnie istnieją
różnego rodzaju zabezpieczenia sytuacji majątkowej osób opuszczających dotychczas
zajmowane stanowiska burmistrza i podobne). Przewodniczący przypomniał także, iż
w trakcie jednego z posiedzeń sejmowej Podkomisji Stałej ds. Ustroju Samorządu
Terytorialnego w roku 2016, w którym uczestniczył, uzgodniono przygotowanie na
zlecenie Podkomisji ekspertyzy dotyczącej tych rozwiązań, przed rozpoczęciem
jakiejkolwiek dyskusji na ten temat w odniesieniu do polskiego samorządu.
Zarząd zwrócił też uwagę, że formułowanie analogii w odniesieniu do organów
wykonawczych w samorządzie gminnym, do zasad wynikających z konstytucyjnej
regulacji dot. urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej jest błędem, ponieważ
funkcjonowanie samorządu terytorialnego – w odróżnieniu od Prezydenta
Rzeczypospolitej - poddane jest drobiazgowemu nadzorowi i kontroli ze strony licznych
instytucji Państwa (z jednej strony nadzorowi prawnemu sprawowanemu przez
wojewodę, a z drugiej strony wszelkich instytucji kontrolnych, takich jak NIK, kontrola
skarbowa, regionalne izby obrachunkowe oraz samorządowych kolegiów
odwoławczych czy sądów administracyjnych).
Stwierdzono także, że zapowiedziane zmiany wpłyną na obniżenie jakości rządzenia
w gminach. Samorządy realizują obecnie bardzo wiele zadań, podlegających
drobiazgowym regulacjom prawnym, dlatego dobre zarządzanie gminą nie jest rzeczą
łatwą, bez względu na kwalifikacje czy doświadczenie zawodowe. Pierwsza kadencja
samorządowa jest zwykle czasem uczenia się profesji wójta, burmistrza, prezydenta
i w większym stopniu bieżącego administrowania, niż strategicznego zarządzania
rozwojem gminy.
Pan Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic, Członek Zarządu Związku i Prezes
Związku Miast Polskich odniósł się do analizy, która została przeprowadzona
w ubiegłym roku przez Miasto Gliwice na podstawie wyników istotnych 16 rankingów
miast opublikowanych w 2015 r. Jej wyniki jednoznacznie wykazały korelację
pomiędzy długością rządzenia w miastach na prawach powiatu a rozwojem osiąganym
przez te miasta. Potwierdza to tezę, że gminy, które cechują się ciągłością władzy
odnoszą z reguły wyraźnie większe sukcesy niż gminy, w których takiej ciągłości
brakuje, ponieważ w dłuższym okresie czasu realizowana jest określona wizja rozwoju.
Jednocześnie Zarząd sprzeciwił się zdecydowanie stwierdzeniom uderzającym
w samorząd lokalny, które podnoszone są jako argument w kontekście debaty na temat
ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i to jeden
z najczęściej przywoływanych przez zwolenników wprowadzenia takiego ograniczenia.
Mówienie o mechanizmach patologicznych lub powstawaniu w wielu miastach
i gminach wiejskich ,,sitw” i lokalnych układów władzy, sprzyjających różnym
nieprawidłowościom nie ma żadnego oparcia w faktach. Pan Zygmunt Frankiewicz –
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Prezydent Gliwic poinformował, że w związku z przedstawianymi zarzutami dot.
nadużyć w samorządach, w imieniu Związku Miast Polskich wystąpił do Ministra
Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, p. Z. Ziobry w sprawie udostępnienia
informacji publicznej o liczbie postępowań sądowych w sprawach o przestępstwa
popełnione przez wójtów / burmistrzów / prezydentów w związku ze sprawowaną
funkcją, zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym oraz liczbie postępowań
przygotowawczych, zakończonych wniesieniem aktów oskarżenia przeciwko tym
osobom. Dane te posłużą do obiektywnej oceny zasadności zarzutów stawianych
samorządowcom pełniącym funkcje w dłuższym okresie czasu.
Wszystkie argumenty przytaczane w trakcie dyskusji, Zarząd postanowił ująć
w stanowisku, które zgodnie z ustaleniami, ma zostać przygotowane w najbliższym
czasie. Istotnie jest bowiem, aby samorządowcy wypowiadali się w tej sprawie
w sposób jednakowy oraz przedstawiali jednolite propozycje ewentualnych rozwiązań.
Stanowisko zostanie opracowane w oparciu o przygotowane już w formie pisemnej tezy
do stanowiska. Jednocześnie Zarząd postanowił podkreślić w stanowisku, iż jeżeli
wprowadzać ograniczenia liczby kadencji, to należy je wprowadzić w odniesieniu do
Sejmu i Senatu (bowiem działalność posłów i senatorów nie jest w żaden sposób
kontrolowana). Przyjęcie stanowiska będzie jednym z elementów działań w tej sprawie,
których propozycje zostały również omówione przez Zarząd w ramach w/w dyskusji.
W ramach dyskusji dot. sposobu działania, zgłoszono m.in. pomysł organizacji
międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli organów wykonawczych
miast partnerskich, celem przekazania bezpośrednio przez nich informacji na temat
zasad wyboru i pozycji ustrojowej organu wykonawczego w różnych krajach UE. Aby
uniknąć w debacie zarzutu braku obiektywności wypowiedzi długoletnich
samorządowców, należy również zaangażować w nią autorytety ze środowiska
naukowego. Zaproponowano również podjęcie szerokiej, publicznej dyskusji na temat
dwukadencyjności parlamentarzystów, w ramach dyskusji dot. ograniczenia liczby
kadencji w samorządach.
3.

Przewodniczący Związku przedstawił ogólne informacje na temat aktualnego stanu prac
dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, proponując aby
ewentualne stanowisko w tej sprawie Zarząd przyjął dopiero wówczas, gdy znane będą
szczegóły dot. rozwiązań ujętych w w/w projektu ustawy. Głos zabrał w tej sprawie
krótko również p. Marian Błachut – Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Członek Zarządu
Związku.

4.

Pan Adam Neumann – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice przedstawił problem,
będący przedmiotem projektu stanowiska w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo
energetyczne w zakresie podłączania do sieci i podpisywania umów na dostawę energii
elektrycznej z osobami nie posiadającymi tytułu prawnego do korzystania z lokalu.
Projekt stanowiska został przygotowany na wniosek p. Prezydenta Adama Neumanna.
Pan Robert Nowak – Wójt Gminy Przyrów, Członek Zarządu Związku wyraził obawy
dot. możliwych skutków rozwiązań proponowanych w projekcie stanowiska,
w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, których najemcy nie
posiadają tytułu prawnego do lokalu. Takie sytuacje występują na terenie Gminy
Przyrów. Po analizie treści projektu stanowiska, Zarząd uzgodnił, że Wnioskodawca
dokona przeredagowania treści w ten sposób, aby przedstawione wnioski dotyczyły
jedynie nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości jednostek samorządu
terytorialnego (komunalnych). Zarząd upoważnił Przewodniczącego Związku do
podpisania stanowiska po tych zmianach.
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5.

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), dotyczącym projektu
zmian sposobu wyboru i składu rad nadzorczych funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, zawartych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (druk sejmowy nr 1127). W/w pismo
zawiera propozycję podjęcia stanowisk przez rady gmin i rady powiatów, wyrażających
dezaprobatę wobec przygotowanych zmian legislacyjnych. Zarząd negatywnie ocenił
zmiany w zakresie wyboru władz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
i postanowił zająć w tej sprawie stanowisko, upoważniając Przewodniczącego Związku
do podpisania stanowiska. Jednocześnie Zarząd postanowił sformułować inne
argumenty, niż zawarte w propozycji stanowiska dołączonej do w/w pisma Prezesa
WFOŚiGW w Katowicach, pomijając kwestie polityczne, a zwracając głównie uwagę,
iż z perspektywy najbardziej zatrutego regionu polskiego, jakim jest województwo
śląskie, samorządy lokalne wyrażają obawy, że nowe kierunki wydatkowania środków
oraz lista zadań priorytetowych nie będą w dostatecznym stopniu uwzględniały potrzeb
ekologicznych województwa śląskiego, borykającego się z zanieczyszczeniem
środowiska na ogromną skalę i na poziomie zagrażającym w najwyższym stopniu
zdrowiu mieszkańców (czego przykładem jest choćby zalegający od kilku tygodniu nad
prawie całym obszarem województwa śląskiego smog). W związku z planowanymi
zmianami istnieje zagrożenie przeznaczania środków finansowych wyłącznie na zadania
uznane za priorytetowe z punktu widzenia administracji centralnej, z pominięciem
zadań najistotniejszych dla regionu; jego potrzeb i specyfiki.

6.

Przewodniczący Związku przedstawił informację z posiedzenia Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego w dn. 14 grudnia 2016 r. Poinformował o nowym
rozporządzeniu Ministra Środowiska w/s szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów, zmieniającym zasady segregacji odpadów, które
zostało wprowadzone pomimo bardzo zdecydowanego sprzeciwu samorządów
w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Skutkiem nowych
przepisów będzie wzrost kosztów funkcjonowania systemu, co przełoży się na wzrost
opłat od mieszkańców za odbiór odpadów, przy braku skuteczności nowych przepisów
w odniesieniu do poziomu odzysku odpadów. Dotychczasowe zasady będą mogły
obowiązywać jedynie do momentu obowiązywania zawartych już przez jst umów
z firmami odbierającymi odpady.

7.

Pan Ferdynand Morski - Dyrektor Biura Związku przedstawił krótką ocenę konferencji
podsumowującej projekt "Kierunek Śląskie 3.0", która zorganizowana została przez
Samorząd Województwa Śląskiego (prowadzący prace w zakresie przygotowania tego
regionalnego dokumentu strategicznego) w dn. 9 stycznia 2016 r. w Katowicach.
Jednocześnie p. Michał Pierończyk – Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska
przedstawił krótką informację z w/w konferencji dot. projektów priorytetowych
wybranych do koordynowania przez poszczególnych Członków Zarządu Województwa,
spośród zawartych w projekcie dokumentu. Przewodniczący Związku przekazał
prowadzenie dalszej części posiedzenia p. Krystynie Siejnej – Zastępcy
Przewodniczącego Związku, Przewodniczącej Rady Miasta Katowice z uwagi na to, iż
nie mógł uczestniczyć w dalszej części obrad.

8.

Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Śląskiego w sprawie możliwości zgłoszenia
uwag do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019 i propozycji zmian w zakresie oceny merytorycznej oraz zasad oceny
wniosków przez komisję w ramach tego Programu celem ewentualnego przedstawienia
przez Wojewodę rekomendacji w powyższym zakresie Ministerstwu, jako
dysponentowi środków w odniesieniu do przyszłych okresów funkcjonowania
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Programu. Zarząd postanowił po posiedzeniu zebrać uwagi z jst reprezentowanych
w Zarządzie Związku i przekazać wnioski do Wojewody Śląskiego, jako indywidualne
propozycje gmin i powiatów w wypadku rozbieżności w zgłoszonych wnioskach lub
w formie wspólnych uwag / stanowiska, jeśli będzie to możliwe. Członkowie Zarządu
otrzymają również uwagi zgłoszone wcześniej do biura Związku przez Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach, do których będą mogli się odnieść przy formułowaniu
własnych wniosków. Pan Robert Nowak – Wójt Gminy Przyrów, Członek Zarządu
Związku zaproponował zgłosił generalny postulat w sprawie podziału środków dotacji
celowej z Budżetu Państwa, przeznaczonych na realizację Programu na odrębne pule
z wydzieleniem części środków dla gmin wiejskich oraz dla pozostałych jednostek
samorządowych. Alokacja środków finansowych przeznaczonych dla poszczególnych
w/w grup jednostek samorządowych (w ramach dostępnych dla województwa środków)
powinna zostać przedyskutowana, biorąc pod np. uwagę wysokość środków
przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć dla tych rodzajów jst w poprzednich
latach. Jednocześnie powinny zostać wprowadzone odpowiednie zmiany w kryteriach
oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez dostosowanie ich do wydzielonej części
środków w ramach Programu dla gmin wiejskich. Przy formułowaniu kryteriów oceny
wniosków należy wziąć pod uwagę, iż pewne rozwiązania w ramach realizacji
infrastruktury drogowej istotne dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu
drogowego w dużych miastach (np. skrzyżowania z sygnalizacją świetlną),
na obszarach wiejskich mogą nie mieć zastosowania ze względu na inne
uwarunkowania i potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej (w tym zróżnicowany
poziom natężenia ruchu samochodów i pieszych). Wnioski dotyczące przedsięwzięć
realizowanych na obszarach dużych miast (położonych w obrębie aglomeracji
miejskich) oraz wnioski małych gmin wiejskich nie powinny być oceniane wg
jednakowych kryteriów. Projekty oceniane zgodnie z obecnie obowiązującymi
kryteriami, składane przez gminy wiejskie, mają znacznie ograniczone możliwości na
zakwalifikowanie się do dofinansowania w ramach Programu. W związku z powyższym
kryteria dla tych jst powinny być zróżnicowane. Zarząd zgodził się z powyższym
wnioskiem i postanowił przyjąć go jako główny postulat dot. zmian w Programie.
Ze względu na wyznaczony w piśmie Wojewody termin przesłania uwag na 6 lutego
2017 r., Zarząd upoważnił Przewodniczącego Związku do podpisania uwag /
stanowiska.
9.

Pani Krystyna Siejna – Zastępca Przewodniczącego Związku, Przewodnicząca Rady
Miasta Katowice przedstawiła pismo p. Marcina Krupy - Prezydenta Miasta Katowice,
zawierające propozycję organizacji przez Związek spotkania mającego na celu
wypracowanie w jst woj. śląskiego wspólnej polityki w zakresie zasad i procedur dot.
gospodarki zielenią na obszarze tych jst - w kontekście nowych przepisów ustawy
o ochronie przyrody, uchwalonych w ramach nowelizacji z dn. 16 grudnia 2016 r.
Zarząd uznał za uzasadnione podjęcie przez Związek działań w kierunku ujednolicenia
polityki samorządów woj. śląskiego w tym zakresie, ponieważ w oparciu o nowe
przepisy może wystąpić wiele problemów w gminach związanych z niekontrolowaną
wycinką drzew, a także mocno zróżnicowane podejście w jst w obrębie województwa;
gminy będą konfrontowane ze sobą w sytuacji, gdy mieszkańcy będą niezadowoleni, iż
w ich gminie zasady są odmienne niż w gminach ościennych.

10.

Pan Ferdynand Morski - Dyrektor Biura Związku poinformował o uchwale NSA z dn.
19 grudnia 2016 r., która podważyła możliwość upoważnienia (przez radę gminy)
kierowników jednostek i zakładów budżetowych, jak również zarządy spółek
komunalnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w sprawach dotyczących opłaty śmieciowej. W wypadku niektórych gmin
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w województwie śląskim spowoduje to duże komplikacje w dotychczas zbudowanym
systemie gospodarki odpadami.
11.

Pan Ferdynand Morski - Dyrektor Biura Związku przedstawił propozycję organizacji
spotkania
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Organizacji
Samorządowych
z ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi, poświęconego uruchomieniu
Samorządowego Systemu Monitorowania Legislacji. Spotkanie takie mogłoby się
odbyć wiosną 2017 r. Poinformował także pokrótce na czym polegałaby powyższa
inicjatywa Samorządowego Systemu Monitorowania Legislacji; w jego ramach byłby
możliwy podział prac między korporacje samorządowe, przyjęcie metody uzgadniania
priorytetów w danym okresie czasu, system wymiany informacji samorządowej
o projektach aktów prawnych i zmianach w legislacji dot. samorządów.

12.

Zarząd zapoznał się z programem spotkania Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Samorządowych, zaplanowanego na dzień 25 stycznia 2017 r.
w Warszawie oraz został poinformowały o możliwości uczestniczenia w spotkaniu.

13.

Pan Ferdynand Morski - Dyrektor Biura Związku poinformował o piśmie Śląskiego
Forum Zawodów Zaufania Publicznego z dn. 14 grudnia 2016 r., skierowanym do
Przewodniczącego Związku, przedstawiającym ideę powstałego w kwietniu 2016 r.
Forum, skupiającego 13 samorządów zawodowych funkcjonujących w ramach 19
organizacji z terenu woj. śląskiego.

14.

Pan Ferdynand Morski - Dyrektor Biura Związku poinformował o rozpoczęciu
z początkiem 2017 r. realizacji przez Związek projektu System Monitorowania Usług
Publicznych (SMUP) oraz zwrócił uwagę na ryzyka związanie z projektem. Dotyczą
one m.in. aspektu nadmiernej koncentracji na poprawności formalnej projektu kosztem
jego użyteczności dla odbiorców: samorządów i przedsiębiorców. Zwrócił także uwagę
na ryzyko wystąpienia problemów w zakresie zamówień publicznych w związku
z realizacją projektu, ponieważ pozostali partnerzy projektu zatrudniają ekspertów na
podstawie umowy o pracę, natomiast w wypadku naszego Związku – z uwagi na
decyzję Zarządu w tej sprawie podjętą w czerwcu 2016 r., polegającą na odrzuceniu
propozycji zmian w Regulaminie wynagradzania obowiązującym w Związku –
eksperci będą wyłaniani w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.

15.

Zarząd rozpatrzył wniosek Municipium S.A. (wydawcy ,,Wspólnoty”) o objęcie
patronatem środowiskowym Związku Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty
,,Edukacja Przyszłości“ w dn. 15-16 marca 2017 r. w Toruniu oraz współpracę przy
organizacji konferencji i po krótkiej dyskusji na ten temat postanowił jednogłośnie
pozytywnie zaopiniować powyższy wniosek.

16.

Następnie Zarząd postanowił jednogłośnie objąć patronatem środowiskowym Związku
Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy, odbywajace się w dniach 6-7 czerwca 2017 r.
w Lublinie, którego organizatorem również jest Municipium S.A. (wydawca
,,Wspólnoty”).

17.

W ramach wolnych głosów i wniosków przedstawiono następujące sprawy:
a) p. Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Członek Zarządu Związku
poinformował o posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w trakcie
którego pojawił się postulat renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa
Śląskiego. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę, iż wniosek taki był zgłaszany
wcześniej również przez samorządy lokalne;
b) p. Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny, Członek Zarządu Związku poinformował
o niepodjęciu przez Radę Miejską w Pszczynie uchwały w/s podwyżki opłat za
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odbiór i zagospodarowanie odpadów, co spowoduje, iż system gospodarki odpadami
nie będzie się samofinansował, a z drugiej strony gminy nie mogą dofinansowywać
systemu ze środków budżetowych. Poinformował także o stanowisku Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych w tej sprawie;
c) p. Robert Nowak – Wójt Gminy Przyrów, Członek Zarządu Związku poinformował
o spotkaniu 6-osobowej delegacji Związku z p. Stanisławem Dąbrową –
Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2016
r. oraz podjętych w jego trakcie ustaleniach. Spotkanie to zostało zorganizowane na
prośbę Zarządu Związku, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trakcie posiedzenia
Zarządu w dn. 4 listopada 2016 r. Spotkanie dot. środków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów konkursowych w ramach działania 5.5 ,,Wzmocnienie
potencjału służb ratowniczych” Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w kontekście konkursu dot. tego
działania rozstrzygniętego we wrześniu 2016 r. (nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16),
a także zasad wydatkowania środków na to działanie w przyszłości. Jednocześnie
w trakcie spotkania poruszono sprawę dopuszczenia do finansowania ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
inwestycji w zakresie dróg lokalnych i powiatowych.
18.

Zarząd zatwierdził terminy i ustalił miejsca posiedzeń Zarządu w I połowie 2017 r.
Kolejne posiedzenia Zarządu odbędą się w dniach: 17 lutego w Pyskowicach, 17 marca
w Wodzisławiu Śląskim, 21 kwietnia, 19 maja (przed sesją Zgromadzenia Ogólnego)
oraz 22 czerwca w Gminie Kochanowice.
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