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PROTOKÓŁ NR 1/2019
XLV SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
Rybnik, dn. 1 marca 2019 r.
Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się w Rybniku
(w zamiejscowym Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach). Według stanu na dzień 1 marca 2019 r. Związek zrzeszał
134 członków (127 gmin i 7 powiatów). Zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Związku quorum
wymagane do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwał i stanowisk wynosiło zatem 68
osób. Liczba obecnych przedstawicieli gmin i powiatów upoważnionych do głosowania
wyniosła 86 osób, zatem wymóg quorum został spełniony.
1. Zgromadzenie Ogólne otworzył p. Jacek Krywult – Przewodniczący Związku.
Na początku obrad Zgromadzenie Ogólne uczciło minutą ciszy pamięć znakomitego
Samorządowca, p. Piotra Wieczorka – od 2002 r. pełniącego funkcję I Zastępcy
Prezydenta Miasta Gliwice, który zmarł w dn. 25 lutego 2019 r. Następnie
Przewodniczący Związku powitał obecnych delegatów gmin i powiatów członkowskich
oraz obecnych Gości: p. Andrzeja Płonkę – Prezesa Związku Powiatów Polskich,
p. Kazimierza Karolczaka – Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii oraz przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego. Powitał również
odrębnie Wójta Gminy Wręczyca Wielka, p. Tomasza Osińskiego - po raz pierwszy
uczestniczącego w obradach Zgromadzenia Ogólnego Związku. Gmina Wręczyca Wielka
została bowiem przyjęta do grona członków Związku w dn. 1 marca 2019 r. (na
posiedzeniu Zarządu bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Ogólnego).
Jednocześnie podziękował wszystkim samorządowcom, z którymi jako Przewodniczący
Związku współpracował w ubiegłej kadencji (w wielu wypadkach była to współpraca
trwająca przez szereg kadencji), w tym również tym osobom które z różnych przyczyn nie
pełnią już tych funkcji w samorządzie w rozpoczętej z końcem ubiegłego roku kadencji.
W szczególności podziękował za okres czteroletniej współpracy w ramach Zarządu VII
kadencji, zwłaszcza tym Członkom Zarządu, którzy zakończyli wraz z końcem
poprzedniej kadencji służbę na rzecz samorządu lokalnego. Przewodniczący Związku
poinformował także o zakończeniu swojej 16-letniej pracy na stanowisku Prezydenta
Bielska-Białej i przedstawił nowego Prezydenta Miasta Bielska-Białej, p. Jarosława
Klimaszewskiego. Poinformował jednocześnie, iż w związku z upływem VII kadencji
Zarządu Związku ustępuje ze stanowiska Przewodniczącego Związku. Uczestników
Zgromadzenia Ogólnego powitał następnie krótko Gospodarz Miasta p. Piotr Kuczera –
Prezydent Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Związku oraz Gospodarz Miejsca dr inż.
Tomasz Zieliński – Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach (Wydział zamiejscowy w Rybniku). Pan Dziekan
poinformował również krótko o funkcjonowaniu Wydziału, działającego w Rybniku
czwarty rok oraz realizowanych edukacyjnych i społecznych oddziaływaniach, które
stanowią misję Wydziału.
2. Delegaci gmin i powiatów przyjęli następnie jednogłośnie porządek obrad XLV sesji
Zgromadzenia Ogólnego.
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3. Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów przyjętego porządku obrad.
Przeprowadzono wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Obrad
Zgromadzenia Ogólnego. Przewodniczący Związku, p. Jacek Krywult zgłosił kandydaturę
p. Piotra Kuczery – Prezydenta Rybnika na Przewodniczącego Obrad oraz p. Bernarda
Bednorza – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego na Wiceprzewodniczącego Obrad
Zgromadzenia Ogólnego. Nie zostały zgłoszone inne kandydatury. Lista została zatem
zamknięta i w wyniku głosowania p. Prezydent Piotr Kuczera został jednogłośnie
wybrany Przewodniczącym Obrad, natomiast p. Starosta Bernard Bednorz został
jednogłośnie wybrany Wiceprzewodniczącym Obrad Zgromadzenia Ogólnego. Dalsza
część obrad Zgromadzenia Ogólnego prowadzona była przez Przewodniczącego Obrad.
4. Delegaci przystąpili do wyboru Komisji Skrutacyjnej XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego.
Delegaci zgłosili kandydatury następujących osób (w kolejności zgłoszeń):
1)
2)
3)

p. Mariusza Rembaka – Wójta Gminy Niegowa;
p. Grzegorza Kupczyka – Burmistrza Miasta i Gminy Toszek;
p. Tomasza Osińskiego - Wójta Gminy Wręczyca Wielka.

Przewodniczący Obrad - po upewnieniu się, iż brak jest kolejnych zgłoszeń do Komisji zamknął listę kandydatów. Jednogłośnie dokonano wyboru Komisji w powyższym
składzie.
5. Następnie Zgromadzenie Ogólne przystąpiło do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszono kandydatury (w kolejności zgłoszeń):
1)
2)
3)

p. Anny Skotnickiej-Nędzkiej – Zastępcy Wójta Gminy Jaworze;
p. Barbary Magiery – Burmistrza Miasta Radlin;
p. Jacka Kalińskiego – Wójta Gminy Kozy.

Dokonano jednogłośnie wyboru Komisji w powyższym składzie.
6. Pan Jacek Krywult - Przewodniczący Związku przedstawił główne elementy
sprawozdania Zarządu z działalności Związku w 2018 roku. Z uwagi na bardzo
ograniczony czas wystąpienia w przedstawionej informacji skoncentrował się na
działalności Zarządu Związku. Poinformował w szczególności o przyjętych stanowiskach,
dot. różnorodnych problemów samorządowych, w tym obciążeń finansowych
samorządów lokalnych oraz konieczności przeprowadzenia systemowych zmian
w obszarach związanych z działalnością samorządów, które generują dla jst zbyt duże
koszty, bez możliwości realnego wpływu na ich funkcjonowanie. Przewodniczący
wskazał przykłady takich spraw, które poruszone zostały w stanowiskach Zarządu.
W wystąpieniu znalazła się również informacja o pracach przedstawicieli Związku
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz wzmianka o udziale
przedstawicieli Związku w ważnych posiedzeniach komisji parlamentarnych, działaniach
interwencyjnych podejmowanych przez Związek, konsultacji przygotowywanych przez
Rząd zmian prawnych w zakresie Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy
o Polskiej Agencji Geologicznej, wsparciu gmin i powiatów we wdrażaniu ustawy Prawo
wodne, ważnej roli Związku, jaką jest integracja środowisk samorządowych
województwa śląskiego poprzez działające konwenty: Konwent Burmistrzów i Wójtów,
który jest od lat jednym z najbardziej aktywnych forów, działających w ramach struktur
Związku, Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, Konwent Przewodniczących
Rad Gmin i Powiatów (który zainicjował działalność na początku nowej kadencji
samorządowej). Przewodniczący Związku poinformował również o działalności innych
gremiów funkcjonujących w ramach Związku, w tym Regionalnej Rady ds. Energii,
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Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Woj. Śląskim oraz Grupy
roboczej ds. gospodarki odpadami w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich, Zespołu
zadaniowego ds. oświetlenia, Grupy Roboczej ds. Zamówień Publicznych, Zespołu ds.
ochrony danych osobowych i ważnych w działalności Związku komisji tematycznych.
7. Pan Jacek Krywult - Przewodniczący Związku przedstawił następnie krótką informację
na temat działalności Związku w latach 2015-2018 oraz w I kwartale 2019 r., tj. w VII
kadencji Zarządu Związku. Poinformował, że w okresie ostatniej kadencji grono
członków Związku powiększyło się: 10 gmin przystąpiło do Związku (Przystajń, Będzin,
Koniecpol, Mstów, Gaszowice, Kozy, Wilamowice, Buczkowice, Bestwina, Wręczyca
Wielka) i aktualnie Związek liczy 134 jst członkowskie (72 % jst z terenu woj. śląskiego,
w tym 100% miast na prawach powiatu). Przypomniał, iż w minionej kadencji (w 2016 r.)
obchodzony był jubileusz 25-lecia działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (data
rejestracji Związku to maj 1991 r.), a Związek za swoją działalność otrzymał m.in. Złotą
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Zwrócił uwagę, iż w okresie
kadencji przyjęto prawie 150 stanowisk, których celem była ochrona interesów
samorządów lokalnych i organów samorządu lokalnego. Pokazuje to skalę działalności
Związku, w tym Zarządu Związku, który w VII kadencji (maj 2015 – luty 2019) działał w
18-osobowym składzie, ale zarazem obrazuje skalę problemów, które w samorządzie
występują. Istotną rolą Związku było konsultowanie projektów ustaw i rozporządzeń oraz
programów krajowych i regionalnych w fazie prac ministerialnych, rządowych,
parlamentarnych. Konsultacje te przybierały formę stanowisk, ale również odbywały się
poprzez udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej
zespołów stałych oraz uczestnictwo w ważniejszych posiedzeniach komisji Sejmu RP,
spotkania z wysokiej rangi przedstawicielami Rządu, Parlamentu oraz organów
administracji rządowej (w tym organizację takich spotkań). Innym istotnym zadaniem
Związku było wsparcie jst we wdrażaniu nowych przepisów i wypracowanie wspólnej
linii postępowania, m.in. we wdrażaniu ustawy Prawo wodne, wdrażaniu centralizacji
rozliczania podatku VAT, wdrażaniu RODO. Odbyły się liczne szkolenia, warsztaty
i spotkania informacyjno-konsultacyjne w w/w zakresie. Przewodniczący Związku
ponownie podkreślił rolę Związku w integracji środowisk samorządowych województwa
śląskiego, poprzez konwenty, a także działalność innych gremiów funkcjonujących
w ramach Związku, w tym komisji Związku. Związek realizował działania adresowane do
dużych miast, powiatów oraz wspierające obszary wiejskie województwa śląskiego.
Przewodniczący Jacek Krywult przypomniał, iż Związek w okresie od 2017 r. do marca
2019 r. realizował projekt „System monitorowania usług publicznych – koncepcja
SMUP” (we współpracy z liderem – Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz partnerami: Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich
i Związkiem Powiatów Polskich). Celem projektu jest wypracowanie koncepcji
powszechnego systemu monitorowania usług publicznych, który swoim zakresem
funkcjonowania ma objąć docelowo wszystkie samorządy w Polsce. Na koniec podkreślił,
iż Związek dba o interesy samorządów lokalnych. Delegaci nie zgłosili pytań do
przedstawionych informacji dotyczących działalności Związku.
8. Przystąpiono do przyjmowania uchwał Zgromadzenia Ogólnego. Pan Witold Magryś –
Zastępca Dyrektora Biura Związku przedstawił projekt uchwały nr 1/2019 w sprawie
wieloletniego planu przedsięwzięć Związku na lata 2019-2021, informując
o autopoprawce Zarządu Związku, która polega na wykreśleniu słowa ,,minimum”
w punkcie 1 lit. a) - c) przedłożonego projektu uchwały. Projekt uchwały dot. kontynuacji
dorobku realizowanych przez Związek przedsięwzięć z zakresu poprawy jakości usług
publicznych, tj.: projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej
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w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych"
(realizowanego w latach 2011-2015), przedsięwzięcia pn. „Benchmarking-Kontynuacja”
(realizowanego w latach 2015-2018), projektu „System Monitorowania Usług
Publicznych – koncepcja SMUP” (realizowanego w latach 2017-2019). Ze względu na
fakt, iż zaplanowane przedsięwzięcie pn. ,,Benchmarking – Kontynuacja 2019-2021” będące kontynuacją w/w projektów i przedsięwzięć - wymaga zaciągania zobowiązań
przekraczających horyzont jednorocznych dokumentów, pn. ramowy plan działalności
oraz plan finansowy Związku, powstała konieczność podjęcia przez Zgromadzenia
Ogólne uchwały w sprawie wieloletniego planu przedsięwzięć Związku na lata 20192021. Na podstawie przekazanej informacji o liczbie obecnych na sali delegatów (83
osoby), Przewodniczący Obrad stwierdził spełnienie wymogu quorum, a następnie poddał
pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. Uchwała Nr 1/2019 została
przyjęta jednogłośnie. Oddano 108 głosów.
9. Pan Jacek Krywult - Przewodniczący Związku przedstawił projekt ramowego planu
działalności Związku na 2019 rok, zwracając uwagę na takie działania jak monitorowanie
prac legislacyjnych i rzecznictwo interesów samorządowych związane w projektami
ustaw dot. samorządów lokalnych, reprezentowanie interesów samorządów lokalnych
województwa śląskiego przez przedstawicieli Związku w komitetach sterujących
i monitorujących województwa śląskiego oraz innych gremiach. Przewodniczący Związku
wymienił także inne formy i kierunki działalności Związku ujęte w załączniku nr 1 do
projektu uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie ramowego planu działalności na rok
2019. Zwrócił uwagę, że Związek stara się dbać o wszystkie jst członkowskie: duże
miasta i gminy wiejskie oraz powiaty. Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu.
Zgromadzenia Ogólnego przyjęło jednogłośnie uchwałę Nr 2/2019 w sprawie ramowego
planu działalności Związku na 2019 rok (wraz z załącznikiem). Oddano 108 głosów ,,za”.
10. Pan Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku omówił projekt uchwały w sprawie
planu finansowego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na rok 2019 wraz
z załącznikiem. Poinformował, iż projekt planu finansowego na rok 2019 jest zbliżony do
planu finansowego na rok 2018 i zakłada pozostawienie składki członkowskiej w roku
2019 na poziomie roku poprzedniego. Poinformował także o dobrej kondycji finansowej
Związku, wynikającej z wstępnego sprawozdania finansowego Związku za rok 2018,
które będzie badane przez biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego
rewidenta zostanie przedstawione na kolejnej, sprawozdawczej sesji Zgromadzenia
Ogólnego. Sytuacja finansowa Związku monitorowana jest również na bieżąco w ciągu
roku, co pozwala na ocenę, iż w kolejnych latach Związek ma zapewnioną stabilną
sytuację finansową (przy założeniu podobnego zakresu działalności i kosztów). Nie
zgłoszono żadnych uwag i pytań do projektu uchwały. Zgromadzenie Ogólne przyjęło
uchwałę Nr 3/2019 bez zmian jednogłośnie. Oddano 108 głosów.
11. Pan Jacek Krywult - Przewodniczący Związku przedstawił w skrócie proponowane
zmiany Statutu Związku, zawarte w projekcie uchwały w sprawie nowelizacji Statutu
Związku. Zmiany te związane są m.in. z potrzebą zapewnienia ciągłości działania
organów Związku (w tym zakresie dotychczas istniała luka w przepisach Statutu), a także
wynikają z wydłużenia kadencji samorządowej do pięciu lat, co wiąże się z potrzebą
wydłużenia czasu kadencji organów Związku do pięciu lat. Zgromadzenie Ogólne
przyjęło uchwałę Nr 4/2019 jednogłośnie bez zmian. Oddano 108 głosów.
12. W dalszej części Zgromadzenia Ogólnego nastąpiło podziękowanie kończącemu pracę
Zarządowi Związku VII kadencji oraz Przewodniczącemu Związku VII kadencji
p. Jackowi Krywultowi. Przewodniczący Związku podziękował Członkom Zarządu za
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aktywność, współpracę i zaangażowanie oraz wręczył wszystkim obecnym Członkom
Zarządu imienne podziękowania na piśmie oraz kwiaty. Następnie prowadzący obrady,
p. Piotr Kuczera – Prezydent Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Związku oraz
p. Krystyna Siejna – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice, Zastępca
Przewodniczącego
Związku
w
imieniu
Zarządu
Związku
podziękowali
Przewodniczącemu Związku, p. Jackowi Krywultowi za przewodniczenie Zarządowi
i Związkowi oraz przekazali pisemne podziękowania i kwiaty. W dalszej kolejności głos
zabrał p. Andrzej Płonka - Starosta Bielski i Prezes Związku Powiatów Polskich.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problemy samorządowe, w tym złą sytuację
finansową szpitali powiatowych. Poinformował, iż w Zespole ds. Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jego miejsce
zajął w obecnej kadencji Prezydent Bielska-Białej, p. Jarosław Klimaszewski. Ponadto
z okazji jubileuszu 20-lecia powiatów, w imieniu Związku Powiatów Polskich
pogratulował Prezydentowi Gliwic, p. Zygmuntowi Frankiewiczowi - Prezesowi Związku
Miast Polskich sukcesów w mieście oraz na arenie ogólnopolskiej, Przekazał również
p. Prezydentowi Zygmuntowi Frankiewiczowi Honorową Statuetkę Związku Powiatów
Polskich, jako podziękowanie za działalność na rzecz samorządności oraz zasługi na tym
polu, a także docenienie odwagi w podejmowaniu decyzji. Osobom, które zostaną
wybrane do Zarządu Związku nowej kadencji p. Prezes Andrzej Płonka życzył
wszystkiego dobrego, wytrwałości i satysfakcji z tej działalności.
13. Następnie Zgromadzenie Ogólne przystąpiło do wyboru organów Związku na nową
pięcioletnią kadencję. W pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru Przewodniczącego
Związku. Ustępujący Przewodniczący, p. Jacek Krywult zgłosił kandydaturę p. Piotra
Kuczery - Prezydenta Rybnika i aktualnego Zastępcy Przewodniczącego Związku, krótko
uzasadniając tę kandydaturę. Pan Prezydent Piotr Kuczera wyraził zgodę na
kandydowanie i przekazał prowadzenie obrad p. Bernardowi Bednorzowi –
Wiceprzewodniczącemu Obrad Zgromadzenia Ogólnego. Nie zgłoszono innych
kandydatów na Przewodniczącego Związku. Zatem Wiceprzewodniczący Obrad zamknął
listę kandydatów, a p. Prezydent Piotr Kuczera dokonał krótkiej autoprezentacji,
podkreślając, że za główny cel uważa zrównoważone wsparcie w ramach Związku
wszystkich typów jednostek samorządowych, które do Związku należą: małych gmin,
dużych miast i powiatów, uznając tę różnorodność za dużą wartość Związku. Zmusza to
czasami do trudnych dyskusji i konieczności wypracowania kompromisu, ale pokazuje jak
bogaty jest samorząd. Różnorodność Związku, wynika także z odrębności poszczególnych
części województwa, które jednak w ramach Związku łączą siły, aby budować wspólnie
bardziej sprawny i silniejszy samorząd. Istotną rolą Związku jest, aby mobilizować się
wzajemnie do działania, możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Łatwiej
jest również wspólnie pokonywać problemy i wypracowywać rozwiązania w trudnych
sytuacjach. Po tym krótkim wystąpieniu Delegaci przystąpili do głosowania tajnego na
kartach do głosowania. Wiceprzewodniczący Obrad Zgromadzenia Ogólnego wyjaśnił
główne zasady głosowania. Po zebraniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna
przystąpiła do liczenia głosów.
14. W oczekiwaniu na wyniki głosowania w wyborach Przewodniczącego Związku
przystąpiono do przedstawienia projektów stanowisk Zgromadzenia Ogólnego
w sprawach ważnych dla samorządu terytorialnego:
1) tezy projektu stanowiska w sprawie organizacji i finansowania systemu oświaty
przedstawił p. Zbigniew Byszewski – Pierwszy Zastępca Prezydenta Sosnowca.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag i zmian. Oddano 121 głosów ,,za”;
5

2) tezy projektu stanowiska w sprawie systematycznego naruszania stabilności finansowej
samorządów lokalnych omówił p. Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia
Śląskiego. Do projektu stanowiska autopoprawkę przedstawił i uzasadnił p. Zygmunt
Frankiewicz – Prezydent Gliwic, Członek Zarządu Związku. Autopoprawka Zarządu dot.
trzech istotnych kwestii: wprowadzonego dla jst zakazu swobodnego korzystania ze
środków na rachunkach VAT (posiadanych w związku z wprowadzonym mechanizmem
podzielonej płatności tzw. split payment), podczas gdy państwowe jednostki budżetowe
mają taką możliwość; potrzeby zmiany nowych przepisów dotyczących tzw. schematów
podatkowych, w tym w zakresie daleko idących sankcji np. za brak zaraportowania do
Szefa KAS poczynionych podczas spotkania czy rozmowy telefonicznej uzgodnień w
rozumieniu nowych przepisów oraz w zakresie przepisów nakładających na jst
obowiązek sporządzania i przekazywania do Szefa KAS wykazu faktur, w których
posiadaniu będzie jst np. w związku z rejestracją pojazdów przez osoby fizyczne, czy
złożonymi rozliczeniami udzielonych przez jst dotacji. Proponowana autopoprawka
polegałaby na dodaniu na str. 3 akapitu o brzmieniu:
,,Wspomnieć także należy o już nałożonych oraz kolejnych projektowanych dodatkowych
obowiązkach w zakresie rozliczania podatków, w tym zwłaszcza podatku VAT.
Niezrozumiałym jest wprowadzony dla jst zakaz swobodnego korzystania ze środków na
rachunkach VAT (posiadanych w związku z wprowadzonym mechanizmem podzielonej
płatności tzw. split payment), podczas gdy państwowe jednostki budżetowe mają taką
możliwość. Pilnej interwencji legislacyjnej wymagają nowe przepisy dotyczące tzw.
schematów podatkowych. Zarówno same przepisy, jak i wydane do nich przez
Ministerstwo Finansów obszerne objaśnienia są pełne nieostrych definicji i stwierdzeń.
Właściwie mamy do czynienia z brakiem możliwości ich interpretacji, przy jednoczesnym
nałożeniu daleko idących sankcji za działania sprzeczne z nałożonymi obowiązkami (np.
za brak zaraportowania do Szefa KAS poczynionych podczas spotkania czy rozmowy
telefonicznej uzgodnień w rozumieniu nowych przepisów). Kuriozalny jest też projekt
przepisów nakładający na jst obowiązek sporządzania i przekazywania do Szefa KAS
wykazu faktur, w których posiadaniu będzie jst np. w związku z rejestracją pojazdów
przez osoby fizyczne, czy złożonymi rozliczeniami udzielonych przez jst dotacji.
Realizacja tych zadań wymaga poniesienia przez jst wydatków m.in. na dostosowanie
systemów informatycznych. W żadnym z już podjętych aktów prawnych ani w wyżej
wspomnianym projektowanym nie zostały zapewnione niezbędne środki na sfinansowanie
tych dodatkowych obciążeń.”
Następnie Burmistrz Miasteczka Śląskiego, p. Michał Skrzydło zgłosił wniosek
o usunięcie ostatniego zdania w drugim akapicie na stronie 2 projektu stanowiska,
uzasadniając tę propozycję. Przewodniczący Związku, p. Jacek Krywult odniósł się do
w/w wniosku, argumentując potrzebę utrzymania dotychczasowego brzmienia
przedłożonego projektu stanowiska. Wiceprzewodniczący Obrad poddał pod głosowanie
zgłoszoną poprawkę. Poprawka większością głosów nie została przyjęta. Następnie
poddane pod głosowanie zostało całe stanowisko z autopoprawką Zarządu. Stanowisko
zostało przyjęte większością głosów. Oddano 119 głosów, w tym 116 głosów ,,za” oraz 3
głosy wstrzymujące się.
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15. Następnie ogłoszono wyniki głosowania na Przewodniczącego Związku. Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej ogłosił, iż oddano 121 głosów, w tym 112 ważnych głosów
oddanych na Kandydata oraz 9 głosów nieważnych. Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie
przyjęło uchwałę Nr 5/2019, stwierdzającą wybór p. Piotra Kuczery – Prezydenta Rybnika
na Przewodniczącego Związku. Wiceprzewodniczący Obrad stwierdził, iż p. Piotr
Kuczera został wybrany nowym Przewodniczącym Związku na pięcioletnią kadencję.
Nowy Przewodniczący Związku podziękował delegatom gmin i powiatów za poparcie
i zaprosił do współpracy.
16. Pan Piotr
Kuczera, nowowybrany Przewodniczący Związku przedstawił zasady
głosowania na kartach do głosowania tajnego oraz - zgodnie z tradycją - zgłosił
kandydatury do nowego Zarządu Związku, które zostały omówione w ramach Zarządu
Związku kończącej się kadencji. Poinformował, iż proponowani kandydaci reprezentują
wszystkie subregiony województwa śląskiego oraz różnej wielkości gminy i powiaty
ziemskie. Przewodniczący Związku zgłosił osoby (w kolejności zgłoszeń):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Ireneusza Czecha – Wójta Gminy Kochanowice;
Zygmunta Frankiewicza – Prezydenta Gliwic;
Macieja Gogulli - Wójta Gminy Pilchowice;
Grażyny Dziedzic – Prezydenta Rudy Śląskiej;
Krystyny Siejnej – Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Katowice;
Łukasza Komoniewskiego - Prezydenta Będzina;
Bernarda Bednorza – Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego;
Mirosława Dużego – Starostę Mikołowskiego;
Dariusza Skrobola – Burmistrza Pszczyny;
Mariana Błachuta – Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice;
Anny Grygierek – Burmistrza Strumienia;
Jacka Krywulta –Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej;
Antoniego Szlagora – Burmistrza Żywca;
Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Częstochowy;
Tomasza Gęsiarza - Wójta Gminy Mstów;
Klemensa Podlejskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Żarki;
Mieczysława Kiecy – Prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

Przewodniczący Związku poprosił następnie o zgłaszanie przez delegatów kolejnych
kandydatów do Zarządu Związku. Zgłoszona została przez p. Henryka Macha – Wójta
Gminy Przystajń kandydatura p. Piotra Derejczyka - Wójta Gminy Miedźno, jako
reprezentanta Powiatu Kłobuckiego wraz z krótkim ustnym uzasadnieniem. Dodatkowych
kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Obrad zamknął listę kandydatów. Wszystkie
zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Obrad poinformował,
iż można oddać głos maksymalnie na 17 kandydatów, stawiając znak krzyżyka w kratce
przy nazwisku kandydata. Delegaci przystąpili do głosowania na kartach, a następnie
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.
17. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej Związku.
Zgłoszono kandydatury (w kolejności zgłoszeń):
1)
2)
3)
4)

Zdzisława Banasia - Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz;
Henryka Macha – Wójta Gminy Przystajń;
Tomasza Sadłonia – Wójta Gminy Psary;
Krzysztofa Obrzuta - Wójta Gminy Rudziniec.
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Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Obrad
poinformował, iż można oddać głos maksymalnie na 3 kandydatów. Delegaci przystąpili
do głosowania na kartach.
18. Zgromadzenie Ogólne przystąpiło do przyjęcia kolejnego stanowiska w sprawach
ważnych dla samorządu terytorialnego. Tezy projektu stanowiska w sprawie
niezwłocznego wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw
komunalnych jako odbiorców energii przedstawił p. Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag. Oddano 116 głosów.
Przewodniczący Obrad ogłosił 15-minutową przerwę w obradach na czas liczenia głosów
w wyborach do Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej Związku.
19. Po przerwie głos zabrał p. Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii, który poinformował o działaniach Zarządu Metropolii
w okresie ok. roku funkcjonowania Zarządu, w tym dotyczących transportu publicznego
(m.in. przejęcia zarządzania transportem realizowanym wcześniej przez różne podmioty
i ujednolicenia taryf) w ramach Metropolii oraz 13 gmin, z którymi podpisano
porozumienia w sprawie organizacji transportu przez dotychczasowych przewoźników,
a także wyzwaniach na przyszłość, w szczególności związanych z możliwościami rozwoju
publicznego transportu metropolitalnego i transportu rowerowego.
20. Przewodniczący Obrad odczytał wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów do
Zarządu Związku (zgodnie z przygotowaną przez Komisję Skrutacyjną informacją
o wynikach głosowania). Oddano na poszczególnych kandydatów następującą liczbę
głosów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice – 108 głosów;
p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic – 112 głosów;
p. Maciej Gogulla - Wójt Gminy Pilchowice – 111 głosów;
p. Grażyna Dziedzic – Prezydent Rudy Śląskiej – 102 głosy;
p. Krystyna Siejna – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice – 107 głosów;
p. Łukasz Komoniewski - Prezydent Będzina – 105 głosów;
p. Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński – 106 głosów;
p. Mirosław Duży – Starosta Mikołowski – 106 głosów;
p. Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny – 107 głosów;
p. Marian Błachut – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice – 106 głosów;
p. Anna Grygierek – Burmistrz Strumienia – 110 głosów;
p. Jacek Krywult –Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – 94 głosy;
p. Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca - 111 głosów;
p. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy – 109 głosów;
p. Tomasz Gęsiarz - Wójt Gminy Mstów – 102 głosy;
p. Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki – 104 głosy;
p. Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego – 107 głosów;
p. Piotr Derejczyk – Wójt Gminy Miedźno – 48 głosów.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło jednogłośnie uchwałę Nr 6/2019 w sprawie stwierdzenia
wyboru Członków Zarządu Związku. Oddano 98 głosów. Zatem Członkami Zarządu zostali
wybrani:
1)
2)

p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice;
p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

p. Maciej Gogulla - Wójt Gminy Pilchowice;
p. Grażyna Dziedzic – Prezydent Rudy Śląskiej;
p. Krystyna Siejna – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice;
p. Łukasz Komoniewski - Prezydent Będzina;
p. Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński;
p. Mirosław Duży – Starosta Mikołowski;
p. Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny;
p. Marian Błachut – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice;
p. Anna Grygierek – Burmistrz Strumienia;
p. Jacek Krywult –Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej;
p. Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca;
p. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy;
p. Tomasz Gęsiarz - Wójt Gminy Mstów;
p. Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki;
p. Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego.

21. Przewodniczący Obrad odczytał wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów do
Komisji Rewizyjnej Związku (zgodnie z przygotowaną przez Komisję Skrutacyjną
informacją o wynikach głosowania). Oddano na poszczególnych kandydatów następującą
liczbę głosów:
1)
2)
3)
4)

p. Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz – 96 głosów;
p. Henryk Mach – Wójt Gminy Przystajń – 41 głosów;
p. Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary – 94 głosy;
p. Krzysztof Obrzut - Wójt Gminy Rudziniec – 84 głosy.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło jednogłośnie uchwałę Nr 7/2019 w sprawie stwierdzenia
wyboru Komisji Rewizyjnej Związku. Oddano 98 głosów. Zatem Członkami Komisji
Rewizyjnej zostali wybrani:
1)
2)
3)

p. Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz;
p. Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary;
p. Krzysztof Obrzut - Wójt Gminy Rudziniec.

22. W dalszej części Zgromadzenia Ogólnego przedstawiono i przyjęto stanowiska
w sprawach ważnych dla samorządu terytorialnego:
1) tezy projektu stanowiska w sprawie stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi przedstawił p. Marian Błachut – Burmistrz Czechowic-Dziedzic.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag. Oddano 99 głosów ,,za”;
2) Przewodniczący Związku, p. Piotr Kuczera przedstawił projekt stanowiska w sprawie
finansowania działań mających na celu likwidację niskiej emisji. Stanowisko zostało
przyjęte jednogłośnie bez uwag (oddano 96 głosów ,,za”);
3) Pani Grażyna Dziedzic – Prezydent Rudy Śląskiej omówiła projekt stanowiska w sprawie
wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Stanowisko zostało przyjęte
jednogłośnie bez uwag (oddano 95 głosów ,,za”);
4) Pan Michał Pierończyk – Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej omówił projekt stanowiska
w sprawie prowadzenia polityki mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgłosił
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również autopoprawkę Zarządu w punkcie 12 projektu stanowiska, polegającą na
wydłużeniu okresu, za jaki najemca zobowiązany jest do składania informacji o swoim
majątku z 3 miesięcy do 12 miesięcy (zamiast 6 miesięcy proponowanych przez Zarząd
w przedłożonym delegatom tekście projektu stanowiska). Stanowisko z autopoprawką
zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag (oddano 95 głosów ,,za”);
5) Przewodniczący Związku, p. Piotr Kuczera przedstawił wniosek o przyjęcie
przedłożonego projektu stanowiska w sprawie propozycji ujęcia w sprawozdawczości jst
środków finansowych łożonych przez samorządy na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, w związku z niewystarczającym poziomem dotacji celowej na te
zadania. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag (oddano 95 głosów ,,za”);
6) Pan Klemens Podlejski – Burmistrz Żarek omówił projekt stanowiska w sprawie potrzeby
zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag (oddano 93 głosy ,,za”);
7) Pan Zbigniew Byszewski – Pierwszy Zastępca Prezydenta Sosnowca omówił projekt
stanowiska w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego po
nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie
bez uwag (oddano 92 głosy ,,za”);
8) Pan Bernard Bednorz – Starosta bieruńsko-lędziński omówił projekt stanowiska
w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania
świadczeń pielęgnacyjnych. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag (oddano
92 głosy ,,za”).
23. W ramach wolnych głosów i wniosków zgłoszono wniosek o przesłanie drogą
elektroniczną do gmin i powiatów ostatecznie przyjętych teksów wszystkich stanowisk
Zgromadzenia Ogólnego. Wniosek został przyjęty.
24. Przewodniczący Obrad zamknął XLV sesję Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Piotr Kuczera
Przewodniczący Obrad
Zgromadzenia Ogólnego

protokół sporządził:
Iwona Pragnąca
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