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SPRAWOZDANIE ROCZNE IP ZIT/RIT1 RPO WSL Z REALIZACJI ZIT/RIT ZA 2021 r. 

 

I. IDENTYFIKACJA  

Nazwa programu: 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

Nazwa instytucji: 

Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: Związek Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko: Adam Wawoczny 

Instytucja: Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

Numer telefonu: 32 42 22 446 

Adres e-mail: biuro@subregion.pl 

 

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

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

Lp. Tytuł dokumentu; numer 

wersji 

Data 

zatwierdzenia 

przez 

uprawniony 

organ 

Data pozytywnego 

zaopiniowania przez 

ministra właściwego 

ds. rozwoju 

regionalnego  

Data pozytywnego 

zaopiniowania przez 

IZ RPO WSL3 

1. Strategia Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego 

20.04.2016 r. 09.06.2016 r. 21.06.2016 r. 

 

II. 2. Monitorowanie i ocena Strategii ZIT/RIT  

1. Monitoring Strategii RIT jest prowadzony na bieżąco. Stanowi on naturalną kontynuację prac 

diagnostycznych i programowych związanych z jej przygotowaniem i wdrażaniem. IP RIT RPO 

 
1 Instytucja Pośrednicząca w realizacji Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 
2 Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane/Regionalne 
Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020 zawarte pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą ZIT/RIT z późn. zm. 
3 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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WSL prowadzi bieżący monitoring mierników produktów i postępu finansowego projektów 

wybranych do realizacji w formule RIT. 

2. W zakładce dot. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na stronie internetowej Związku RIT 

zamieszczone zostały do wiadomości dokumenty z zakresu monitorowania i oceny Strategii RIT, 

w tym zatwierdzone informacje kwartalne, sprawozdania roczne i inne. W 2021 roku 

monitorowanie i ocena Strategii RIT prowadzona jest na podstawie przesyłanych kwartalnie 

przez IZ RPO WSL raportów dot. realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych, w tym z ram 

wykonania. 

 

II. 3. Promocja i upowszechnienie Strategii ZIT/RIT  

Promocja Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego odbywała się za 

pośrednictwem 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 (www.rpo.subregion.pl). 

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

posiedzeń Zarządu, Zgromadzeń Ogólnych Związku RIT).   

 

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

1. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku posiada formę prawną stowarzyszenia. Jego członkami są gminy i powiaty tworzące 

wszystkie z 28 samorządów lokalnych w południowo – zachodniej części województwa 

śląskiego. Forma prawna, w której funkcjonuje Związek determinuje samo w sobie partnerskie 

podejście do realizacji Strategii RIT.  

2. Związek w okresie sprawozdawczym organizował otwarte szkolenia w postaci webinariów 

dotyczące kontroli projektów unijnych RPO WSL, zamykania projektów unijnych w czasach 

COVID-19 oraz archiwizacji dokumentacji projektowej, do udziału w których zapraszano 

wszystkich zainteresowanych. Nabór na szkolenia był ogólnodostępny (strona RPO WSL, strona 

Związku, mailing). Według list obecności uczestniczyli w nich przedstawiciele JST, 

przedsiębiorców, szkół, a także organizacje pozarządowe. Łącznie w 4 szkoleniach wzięło udział 

202 osoby. 

3. 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. Kontakt z organizacjami pozarządowymi, 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.  

4. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym w ramach połączonych naborów dofinansowanych ze 

źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego (konkursy ogólne z wydzielonymi pulami dla 

poszczególnych subregionów) Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 

udzielał rekomendacji/poparcia dla projektów planowanych do realizacji na terenie 

poszczególnych samorządów. Rekomendacje były przyjmowane nie tylko dla samorządów, ale 
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również dla podmiotów prywatnych, fundacji czy stowarzyszeń, które często w formie 

formalnego partnerstwa będą realizować przedmiotowe projekty. 

 

III. INFORMACJE NT. POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO I WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW ZIT/RIT (§ 5 

ust. 1 pkt 18 lub 19, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i ust. 6 Porozumienia ZIT/RIT) 

III. 1. Tabela 2. Podstawowe informacje nt. Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

Liczba członków 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

28 JST 

Organy funkcjonujące w ramach 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT  

1. Zgromadzenie Ogólne Związku (25.02.2002 r.) 

2. Zarząd Związku (25.02.2002 r.) 

3. Komisja Rewizyjna (25.02.2002 r.) 

Grupy robocze, zespoły zadaniowe, 

koordynatorzy powołani w ramach 

Związku/Porozumienia ZIT/RIT 

(stałe i okresowe)  

1. Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (31.08.2012 r.) 

2. Grupa robocza ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji (18.01.2021 r.) 

Liczba osób zatrudnionych  

w Biurze/Wydziale IP ZIT/RIT 

realizującym funkcję IP ZIT/RIT 

bezpośrednio zaangażowanych 

w realizację zadań ZIT/RIT  

W realizację zadań IP RIT RPO WSL w okresie 

sprawozdawczym: 

- od stycznia do kwietnia - było zaangażowanych łącznie 7 

osób, w tym 3 osoby na ¾ etatu oraz 4 osoby na ½ etatu, 

- od maja do listopada – było zaangażowanych łącznie 6 osób, 

w tym 3 osoby na ¾ etatu oraz 3 osoby na ½ etatu, 

- w grudniu – było zaangażowanych łącznie 7 osób, w tym 3 

osoby na ¾ etatu oraz 4 osoby na ½ etatu. 

 

III.2.Tabela 3. Informacje nt. prac organów/zespołów/grup uczestniczących w realizacji ZIT/RIT 

Lp. Nazwa: 

organu/zespołu/ 

grupy roboczej itp. 

Data 

posiedzenia 

Główne ustalenia, przyjęte uchwały  

(nr i temat) 

1. Zgromadzenie 

Ogólne 

16.03.2021 Uchwała nr 1/2021 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego 

IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 

za 2020 rok” 

21.06.2021 Uchwała nr 12/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z 

działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2020 rok 

21.06.2021 Uchwała nr 17/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie 

realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarze NUTS 

3 podregionu rybnickiego 



4 

 

08.11.2021 Uchwała nr 19/2021 w sprawie: uchwalenia ramowego planu 

działalności Związku na rok 2022 

08.11.2021 Uchwała nr 20/2021 w sprawie: przyjęcia planu finansowego 

Związku na rok 2022 

2.  Zarząd Związku  18.01.2021  Uchwała nr 2/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-

380/20 

18.01.2021 Uchwała nr 4/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rydułtowy 

w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług 

społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w 

Rydułtowach” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych - RIT 

18.01.2021 Uchwała nr 5/2021 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

03.02.2021 Uchwała nr 6/2021 w sprawie: poparcia starań Wnioskodawcy: 

Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Lek. Med. 

Danuta Kulik, PHU REIFEN w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa zdegradowanej hali 

poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem 

budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji 

zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-

Piaski” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych - RIT 

18.02.2021 Uchwała nr 7/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-

369/20 

18.02.2021 Uchwała nr 8/2021 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-

394/20 

18.02.2021 Uchwała nr 12/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla 

projektu pt. „Zdobędę nową lub lepszą pracę” planowanego do 

złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 dla 

poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 

18.02.2021 Uchwała nr 13/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla 

projektu pt. „Podniesienie kompetencji językowych oraz 

kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Subregionu 

Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr 

RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie 

ustawiczne – konkurs 

18.02.2021 Uchwała nr 16/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla 

projektu pt. „Kursy Językowe i Komputerowe – Podnieś swoje 

kompetencje!” planowanego do złożenia w naborze nr 

RPSL.11.04.03-IP.02-24- 081/20 dla poddziałania 11.4.3. 
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Kształcenie ustawiczne – konkurs 

18.02.2021 Uchwała nr 17/2021 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla 

projektu pt. „Profesjonalne kadry w subregionie zachodnim woj. 

śląskiego” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-

IP.02-24-081/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – 

konkurs 

16.03.2021 Uchwała nr 19/2021 w sprawie: zatwierdzenia list ocenionych 

projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-

385/20 

27.04.2021 Uchwała nr 29/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Lyski w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z 

modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie” w ramach 

poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - RIT 

27.04.2021 Uchwała nr 30/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Mszana w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła 

(rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi” w ramach poddziałania 

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 

27.04.2021 Uchwała nr 31/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Centrum Usług Społecznościowych – dom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w 

Rybniku” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa 

socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych - RIT 

04.05.2021 Uchwała nr 34/2021 w sprawie: przystąpienia do przygotowania 

Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego na lata 2021-2027 

04.05.2021 Uchwała nr 35/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Kornowac 

w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Gminie Kornowac” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka 

odpadami - RIT 

12.05.2021 Uchwała nr 36/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Miejskiej 

Żory w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu 

pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, 

rekreacji i integracji mieszkańców” w ramach poddziałania 10.3.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT 

19.05.2021 Uchwała nr 43/2021 w sprawie: poparcia starań Gminnego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni 

Raciborskiej w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 

projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-

ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” w ramach poddziałania 
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5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT 

19.05.2021 Uchwała nr 44/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Lyski w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie” w 

ramach 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 

19.05.2021 Uchwała nr 45/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rybnika – etap II” w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła 

energii – RIT 

19.05.2021 Uchwała nr 46/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w 

Rybniku” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej – RIT 

19.05.2021 Uchwała nr 47/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka 

Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy 

Niedobczyce w Rybniku” w ramach poddziałania 10.3.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT 

19.05.2021 Uchwała nr 48/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji” w ramach 

poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT 

19.05.2021 Uchwała nr 49/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie 

Miasta Racibórz – etap V” w ramach poddziałania 4.3.2. 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 

19.05.2021 Uchwała nr 50/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich – Lewy Brzeg Odry 

w Raciborzu” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych – RIT 

07.06.2021 Uchwała nr 51/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy 

Krzyżanowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 

projektu pn. „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach 

zamku w Tworkowie” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych – RIT 
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07.06.2021 Uchwała nr 52/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy 

Krzyżanowice w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 

projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Bieńkowicach” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT 

29.06.2021 Uchwała nr 55/2021 w sprawie: oparcia starań Gminy Nędza w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości 

Ciechowice” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-

ściekowa – RIT 

31.08.2021 Uchwała nr 63/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka 

Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy 

Niedobczyce w Rybniku” w ramach poddziałania 10.3.2. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT 

07.12.2021 Uchwała nr 68/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Godów w 

zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie 

Gminy Godów” w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka 

odpadami – RIT 

10.12.2021 Uchwała nr 69/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-

Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu 

pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w 

budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na 

potrzeby jednostek miasta” w ramach poddziałania 4.3.2 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 

28.12.2021 Uchwała nr 70/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych w ramach 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa 

Śląskiego 2030 

28.12.2021 Uchwała nr 71/2021 w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie 

propozycji podziału środków w ramach programu „Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” 

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

1. W okresie sprawozdawczym nie napotkano problemów związanych z realizacją zadań RIT 

w Subregionie Zachodnim w zakresie organów i grup uczestniczących w pracach Związku. 

2. Poziom zaangażowania i wykonanych prac w okresie sprawozdawczym pozostał na bardzo 

wysokim poziomie. 

3. Mocną stroną współpracy w ramach RIT są prowadzone prace w ramach stowarzyszenia już od 

2002 r., co przekłada się na bogate doświadczenie, zaufanie wśród członków Związku RIT, 

wyprowadzanie odpowiedniej pozycji w regionie, co zaowocowało sprawną i prawidłową 
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realizację instrumentu RIT. 

4. IP RIT RPO WSL nie identyfikuje słabych stron współpracy w ramach RIT. 

 

III. 3. Podsumowanie prac Biura/Wydziału IP ZIT/RIT realizującego zadania związane z pełnieniem 

funkcji IP ZIT/RIT 

1. W okresie sprawozdawczym, Biuro Związku podejmowało i realizowało działania wynikające 

z Porozumienia w sprawie realizacji RIT oraz aneksu nr 1, 2 i 3 do tegoż porozumienia.  

2. Zespół RIT realizował swoje obowiązki wg zakresów stanowiących załączniki do zawartych 

umów o pracę. W okresie sprawozdawczym zmianie uległy nazwy stanowisk pracowników 

Zespołu RIT. Ponadto Zespół RIT korzystał w okresie sprawozdawczym z pomieszczeń Biura 

Związku oraz wyposażenia tegoż Biura. 

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektor Związku wydawał kolejne Zarządzenia porządkowe oraz 

organizacyjne, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających 

z porozumienia oraz ciągłości działania IP RIT RPO WSL. Zestawienie Zarządzeń Dyrektora 

Związku dotyczących bezpośrednio lub pośrednio realizacji RIT, obrazuje poniższa lista: 

a. Zarządzenie nr 2/2021 z dn. 18.02.2021 r. w sprawie: ustalenia struktury wewnętrznej 

referatów Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku; 

b. Zarządzenie nr 3/2021 z dn. 18.02.2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 

zatrudnienia, organizacji i porządku pracy w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku; 

c. Zarządzenie nr 4/2021 z dn. 18.02.2021 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”; 

d. Zarządzenie nr 9/2021 z dn. 12.04.2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 

nr 3/2017 z 17 maja 2017 r. wprowadzającym „Zasady postępowania w przypadku 

wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego i oszustwa w Biurze Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” (ze 

zm.). 

 

IV. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

IV. 1. Informacja nt. ochrony danych osobowych 

1. W okresie sprawozdawczym Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizował zobowiązania jako Przetwarzający 

dane osobowe nań nałożone w Porozumieniu w związku z ochroną danych osobowych. 

2. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego posiada 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz  wykwalifikowany personel, 

umożliwiające mu prawidłowe wykonanie Porozumienia i spełnienie wymogów 
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Rozporządzenia 2016/679 oraz zagwarantowania ochrony praw osób, których dane dotyczą. 

3. Związek posiada wdrożone stosowne instrukcje oraz zabezpieczenia wymagane ustawą 

o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi.  

4. Związek posiada Administratora Bezpieczeństwa Informacji, którym jest Dyrektor Biura 

Związku. Fakt posiadania ABI został zarejestrowany u GIODO. 

5. Realizowane są stosowne działania dotyczące sprawdzeń i weryfikacji przestrzegania 

stosownych instrukcji.   

 

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

Porozumienia ZIT/RIT WSL) 

V.1. Tabela 4. Nabory ZIT/RIT 

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 

dofinansowa

nia  

 

1. RPSL.05.02.02-

IZ.01-24-380/20 

28.02.2020 30.06.2020 2 128 350,00 2 026 666,98 2 

2. RPSL.04.03.02-

IZ.01-24-369/20 

31.01.2020 30.06.2020 28 952 040,00 20 130 517,85 17 

3. RPSL.10.03.02-

IZ.01-24-394/20 

31.05.2020 30.07.2020 5 657 940,00 4 372 481,28 2 

  

V.2. Tabela 5. Stan realizacji ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco) 

Alokacja 

ZIT/RIT 

ogółem 

(PLN)4 

Wnioski 

wybrane do 

dofinansowa

nia (wkład 

UE) PLN 

% 

wykonani

a alokacji 

Kontraktacja 

( wkład UE) 

PLN 

% 

wykorzys

tania 

alokacji 

Zatwierdzo

ne wnioski 

o płatność 

(wkład UE) 

PLN 

% 

wykorzy

stania 

alokacji 

Certyfikacj

a (środki 

wnioskow

ane do KE) 

PLN 

% 

wykorzys

tania 

alokacji 

454 374 26

9,87 

408 277 16

4,22 

92,81 408 277 16

4,22 

92,81 297 268 6

49,61 

67,58 315 069 4

05,83 

71,62 

 

 

 
4 Alokacja w PLN powinna być przeliczona wg kursu na przedostatni dzień roboczy grudnia 2021 r. wynoszącego 
1 euro = 4,596 zł. 
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V.3. Tabela 6. Stan realizacji wskaźników rzeczowych Ram Wykonania na koniec 2023 r. 

dedykowanych ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco) 

Oś Priorytetowa / 

Poddziałanie ZIT/RIT  

Nazwa wskaźnika  

i jednostka miary 

Wartość końcowa 

dla ZIT/RIT na 

koniec 2023  

Wartość 

osiągnięta na 

koniec 2021 r 

% wartości 

końcowej 

Oś IV. Poddziałanie 4.1.2. 

Odnawialne źródła energii - 

RIT 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

(MW) 

1,9 1,19 63% 

Oś IV. Poddziałanie 4.3.2. 

Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej - RIT 

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

(MW) 

3,4 40 1177% 

Oś IV. Poddziałanie 4.5.2. 

Niskoemisyjny transport 

miejski oraz efektywne 

oświetlenie - RIT 

Liczba zakupionych 

jednostek taboru 

pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej (szt.) 

3 10 333% 

Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych (szt.) 
1 3 300% 

Oś V. Poddziałanie 5.1.2. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

- RIT 

Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej (km) 
38 28,2 74% 

Oś VII. Poddziałanie 7.1.2. 

Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i 

pozostających bez pracy na 

obszarach rewitalizowanych 

– RIT 

Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętymi 

wsparciem w programie 

(os.) 

51 114 224% 

Oś IX. Poddziałanie 9.1.2. 

Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych – RIT 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w programie 

(os.) 

398 666 167% 

Oś. X. Poddziałanie 10.2.2   

Rozwój mieszkalnictwa 

socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - RIT 

Liczba wspartych 

obiektów, w których 

realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-

zawodowej (szt.) 

14 12 86% 

Oś X. Poddziałanie 10.3.2 

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych - RIT 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 

(ha) 
13,80 4,25 31% 
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Oś XI. Poddziałanie 11.2.2 

Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego - RIT 

Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego 

uczestniczących w 

stażach i praktykach u 

pracodawcy (os.) 

354 1171 331% 

Oś XII. Poddziałanie 12.1.2. 

Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego - RIT 

Potencjał objętej 

wsparciem infrastruktury 

w zakresie opieki nad 

dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (os.) 

494 1073 217% 

Oś XII. Poddziałanie 12.2.2. 

Infrastruktura kształcenia 

zawodowego - RIT 

Potencjał objętej 

wsparciem infrastruktury 

w zakresie opieki nad 

dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (os.) 

4 273 7575 177% 

Liczba wspartych 

obiektów kształcenia 

zawodowego (szt.) 
8 26 325% 

 

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

dedykowanych ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco) 

Oś Priorytetowa Alokacja UE 

ZIT/RIT ogółem 
EUR 

Wartość 

końcowa 

wskaźnika dla 

ZIT/RIT na 

koniec 2023 r. 

EUR  

Wartość 

wskaźnika na 

koniec 2021 na 

podstawie 

zatwierdzonych 

wniosków o 

płatność EUR 

% 

wartości 

końcowej  

Realizacja 

wskaźnika 

(certyfikacja) 

w 2021 w EUR 

% 

wartości 

końcowej 

III. Konkurencyjność 

MŚP 724 000 851 765 611 163 71,75% 651 998 76,55% 

IV. Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

39 429 204     46 387 299          36 584 812 78,87% 35 933 691 77,46% 

V. Ochrona 

środowiska i 

efektywne 

wykorzystanie 

zasobów 

16 901 199          19 883 764          13 775 812 69,28% 13 115 070 65,96% 

VII. Regionalny rynek 

pracy 377 437              444 044              403 444 90,86% 408 284 91,95% 

VIII. Regionalne kadry 

gospodarki opartej 

na wiedzy 
322 650              379 588              215 925 56,88% 214 638 56,54% 

IX. Włączenie 

społeczne 4 104 682            4 829 038            2 826 648 58,53% 2 820 260 58,40% 
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X. Rewitalizacja i 

infrastruktura 

społeczna i 

zdrowotna 

24 653 560          29 004 188          16 632 633 57,35% 16 000 790 55,17% 

XI. Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 
3 924 351            4 616 884            4 070 547 88,17% 4 210 262 91,19% 

XII. Infrastruktura 

edukacyjna 8 389 400            9 869 882            12 611 588 127,78% 12 733 186 129,01% 

 

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

w Subregionie 

 
1. IP RIT RO WSL na bieżąco prowadzi monitoring wskaźników postępu rzeczowego i finansowego 

związane z pełnioną funkcją (na podstawie dostępu do modułu raportów w systemie LSI oraz 
przekazywanych przez IZ RPO WSL zestawień tabelarycznych).  

 
2. Pracownicy zespołu wdrażającego RIT pozostają w stałym kontakcie z beneficjentami projektów. 

Nadto udzielane są rekomendacje dla projektów, o które zwracają się potencjalni wnioskodawcy. 
Zakres udzielonych rekomendacji obrazuje zestawienie uchwał Zarządu Związku.  

 

 

V. 6. Informacja nt. rozkładu terytorialnego udzielonego wsparcia  

W okresie sprawozdawczym rozkład terytorialny udzielonego wsparcia przedstawia się następująco: 

1. Miasto Wodzisław Śląski 6 204 941,39 zł 

2. Miasto Rybnik 3 761 198,27 zł 

3. Gmina Godów 3 089 640,74 zł 

4. Miasto Jastrzębie-Zdrój 3 061 105,91 zł 

5. Gmina Krzyżanowice 2 617 026,29 zł 

6. Miasto Radlin 2 072 713,95 zł 

7. Miasto Racibórz 1 801 150,98 zł 

8. Gmina Kornowac 794 235,20 zł 

9. Gmina Kuźnia Raciborska 784 506,69 zł 

10. Miasto Żory 525 589,85 zł 

11. Miasto Krzanowice 500 475,32 zł 

12. Gmina Marklowice 500 416,59 zł 

13. Powiat Wodzisławski 427 563,94 zł 

14. Gmina Lyski 389 100,99 zł 
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W 2021 roku wybrano do dofinansowania łącznie 21 projektów, które uzyskały dofinansowanie 

środkami europejskim w kwocie 26 529 666,11 zł. W okresie sprawozdawczym wsparcia nie uzyskało 

14 gmin/powiatów z terenu Subregionu Zachodniego tj. Gmin i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gmina 

Gaszowice, Gmina Gorzyce, Gmina Jejkowice, Gmina Lubomia, Gmina Mszana, Gmina Nędza, Gmina 

Pietrowice Wielkie, Miasto Pszów, Gmina Rudnik, Miasto Rydułtowy, Gmina Świerklany, Powiat 

Raciborski i Powiat Wodzisławski. 

 

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

IP ZIT/RIT (§ 6. ust. 4 Porozumienia ZIT/RIT).  

VI.1. Tabela 8. Problemy we wdrażaniu oraz podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze 

Lp. 

Problemy,  

Na czym polegają/ z czego 

wynikają zidentyfikowane 

problemy/trudności/ 

sytuacje opóźniające 

/zakłócające 

Opis podjętych 

środków zaradczych 

w okresie 

sprawozdawczym 

Planowane do 

podjęcia środki 

zaradcze 

trudności we 

wdrażaniu, 

sytuacje opóźniające 

lub zakłócające 

realizację ZIT/RIT 

1. 

Realizacja wskaźnika 

"Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

cieplnej z OZE" w 

poddziałaniu 4.1.2. 

Odnawialne źródła 

energii - RIT na 

poziomie 4%. 

Problem wynika z 

przypisania, przez IZ RPO 

WSL, IP RIT RPO WSL 

dodatkowej liczby 

jednostek wytwarzania 

energii cieplnej do 

realizacji w ramach 

Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych (wzrost z 4 

do 486 szt.), bez 

zwiększenia alokacji 

środków finansowych na 

poddziałaniu. 

Realizowane projekty nie 

osiągną wymaganego 

poziomu wskaźnika. 

Brak możliwości 

podjęcia środków 

zaradczych. 

Przedmiotowy 

wskaźnik zostanie 

osiągnięty w ramach 

całego programu 

regionalnego. 

Brak możliwości 

podjęcia dalszych 

środków 

zaradczych. 

2. 

 Realizacja wskaźnika 

"Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 

cieplarnianych" w 

poddziałaniu 4.1.2. 

Odnawialne źródła 

energii - RIT na 

poziomie 63%. 

 Problem wynika z 

wzrostu poziomu 

wskaźnika do realizacji w 

ramach Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych 

(wzrost z 381 do 2634 t 

ekwiwalentu CO2/rok), 

bez przekazania 

dodatkowych środków 

 Brak możliwości 

podjęcia środków 

zaradczych. 

Przedmiotowy 

wskaźnik zostanie 

osiągnięty w ramach 

całego programu 

regionalnego. 

 Brak możliwości 

podjęcia dalszych 

środków 

zaradczych. 
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finansowych na 

poddziałanie. 

Realizowane projekty nie 

osiągną wymaganego 

poziomu wskaźnika. 

3. 

 Realizacja wskaźnika 

"Stopień redukcji 

PM10" w poddziałaniu 

4.3.2. Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej - RIT na 

niskim poziomie. 

 Wskaźnik realizowany w 

projektach na bardzo 

małym poziomie. 59 

projektów 

realizowanych/wybranych 

do dofinansowania w 

ramach poddziałania 

zakłada realizację 

wskaźnika Strategii RIT na 

poziomie 37%. 

 Brak możliwości 

podjęcia dalszych 

środków zaradczych. 

 Brak możliwości 

podjęcia dalszych 

środków 

zaradczych. 

4. 

 Realizacja wskaźnika 

"Dodatkowe możliwości 

przerobowe w zakresie 

recyklingu odpadów" w 

poddziałaniu 5.2.2. 

Gospodarka odpadami - 

RIT na niskim poziomie. 

 Wskaźnik realizowany w 

projektach na bardzo 

małym poziomie. Istnieje 

wysokie ryzyko 

niezrealizowania 

zakładanego poziomu 

wskaźnika. 

 Brak możliwości 

podjęcia środków 

zaradczych. Brak 

naborów związanych 

z wsparciem 

zakładów 

zagospodarowania 

odpadów. 

 Brak możliwości 

podjęcia dalszych 

środków 

zaradczych. 

 

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

SPRAWOZDAWCZYM 

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole: 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 17-22 grudnia 2021 r., przeprowadzenie kontroli 

zdalnej w zakresie projektu Pomocy Technicznej za 2020 rok. 

Kontrola zakończyła się konkluzją „bez zastrzeżeń” w sporządzonej informacji pokontrolnej. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Brak informacji dodatkowych.  


