PROTOKÓŁ NR 2/2017
XLIII SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
Sosnowiec, dn. 7 grudnia 2017 r.
Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się na zaproszenie
p. Arkadiusza Chęcińskiego – Prezydenta Sosnowca w Sosnowieckim Parku NaukowoTechnologicznym. Według stanu na dzień 7 grudnia 2017 r. Związek zrzeszał 133 członków
(126 gmin i 7 powiatów). Zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Związku quorum wymagane do
przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwał wynosiło w związku z tym 67 osób. Wymóg
quorum został spełniony, ponieważ liczba obecnych przedstawicieli gmin i powiatów
upoważnionych do głosowania wyniosła 78 osób.
1. Zgromadzenie Ogólne otworzyła p. Krystyna Siejna – Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice, Zastępca Przewodniczącego Związku, witając obecnych delegatów gmin
i powiatów członkowskich oraz gości: p. Małgorzatę Ochęduszko-Ludwik – Członka
Zarządu Województwa Śląskiego, p. Krzysztofa Nowaka – Dyrektora Wydziału Nadzoru
Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (reprezentującego Wojewodę Śląskiego),
p. Kazimierza Karolczaka - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii oraz p. Tadeusza Rzepeckiego - Przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej
Wodociągi Polskie. Uczestników Zgromadzenia Ogólnego powitał następnie p. Prezydent
Arkadiusz Chęciński - Gospodarz Miejsca. Pan Prezydent przedstawił także uczestnikom
Zgromadzenia Ogólnego kilka faktów z historii miasta i ważnych historycznie obiektów
znajdujących się w Sosnowcu. Zwrócił uwagę m.in. na fakt, iż zanim Sosnowiec otrzymał
prawa miejskie (co nastąpiło dopiero w 1902 roku), wcześniej działał tutaj stały teatr
(obecnie Teatr Zagłębia). Ponadto ważnym obiektem architektury jest zabytkowy dworzec
kolejowy Sosnowiec Maczki (zaprojektowany przez znanego architekta Enrico
Marconiego), który przez wiele lat pozostawał bardzo zaniedbany i rozważano jego
wyburzenie, dopiero w ostatnim czasie PKP podjęła decyzję o jego odrestaurowaniu. Jest
to zarazem miejsce o dużym znaczeniu historycznym z punktu widzenia walk
powstańczych na terenie Sosnowca w czasie powstania styczniowego. Dzielnica Maczki
po okresie transformacji ustrojowej i deindustralizacji borykała się z wieloma
problemami; dzielnica niszczała przez ostatnie dziesięciolecia ponieważ większość
nieruchomości na terenie dzielnicy Maczki należy do PKP, które nie prowadziły żadnych
inwestycji na obszarze należących do PKP terenów i nieruchomości budowlanych.
Przedstawił również pokrótce zmiany gospodarcze, jakie zaszły w Mieście (miejsce
kopalni zajęły duże inwestycje międzynarodowych firm, np. Amazon). Samo miejsce
obrad Zgromadzenia Ogólnego jest również znakiem przemian, które zaszły na terenie
Sosnowca. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologicznego powstał bowiem
w zrewitalizowanych budynkach znajdujących się na terenie niedziałającej już KWK
„Niwka-Modrzejów”. Operatorem Parku jest Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
w Sosnowcu. Aktualnie wszystkie pomieszczenia przeznaczone pod wynajem są
zagospodarowane; mieszczą się w nim innowacyjne przedsiębiorstwa, działające
w sektorze nowoczesnych technologii (w tym m.in. oddział firmy One2tribe, która
opublikowała grę przeglądarkową Wiedźmin: Versus). Następnie głos zabrali zaproszeni
Goście.
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2. Jako pierwsza głos zabrała p. Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu
Województwa Śląskiego. Z uwagi na objęcie tej funkcji stosunkowo niedawno
przedstawiła w pierwszej kolejności obszary działania samorządu województwa, którymi
będzie zajmowała się na tym stanowisku. Są to sprawy związane z inwestycjami,
Europejskim Funduszem Społecznym, edukacją, rynkiem pracy, polityką społeczną.
Zadeklarowała również gotowość do współpracy z samorządami lokalnymi i pomoc
w tym zakresie, w szczególności związaną z wydatkowaniem środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Nawiązała również do
aktualnej sytuacji dot. poziomu wydatkowania środków UE dostępnych w perspektywie
finansowej 2014-2020. Zwróciła m.in. uwagę, iż zgłaszane są przez samorządowców
uwagi dotyczące przedłużających się terminów podpisywania umów przez Samorząd
Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stara się te
działania przyspieszyć, jednak niejednokrotnie przyczyną opóźnienia są braki formalne ze
strony gmin i powiatów, co opóźnia termin podpisania umowy. Samorządowcy powinni
mieć również na względzie ten fakt, iż w niektórych wypadkach opóźnienie wynika
z przyczyn po stronie samej gminy, czy powiatu. Następnie poinformowała o przyjęciu
przez Samorząd Województwa w niektórych działaniach uproszczonych procedur, co
wpłynie na przyspieszenie wydatkowania środków z RPO, jednak w niektórych
działaniach można odnotować brak zainteresowania ze strony beneficjentów. Podjęto
także działania w celu poprawy wskaźników.
Następnie w imieniu p. Wojewody Jarosława Wieczorka zabrał głos p. Krzysztof
Nowak – Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wyjaśnił na wstępie, iż nieobecność Pana Wojewody spowodowana jest obowiązkami
związanymi z wizytą Prezydenta RP w woj. śląskim. Nawiązał następnie do wdrażanej w
roku 2017 przez samorządy lokalne reformy szkolnictwa. Podziękował w imieniu
Śląskiego Kuratora Oświaty za sprawne jej wprowadzenie, a jednocześnie podkreślił, iż
ze strony administracji rządowej w województwie podjęto duże starania, aby samorządy
nie miały z tym większych problemów. Odbywały się spotkania informacyjne,
analizowano problemy, które mogą się pojawić na etapie wdrażania i dokonywano w tym
zakresie wykładni przepisów. W drugiej połowie roku samorządy lokalne musiały
natomiast zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dokonać
zmiany nazw ulic. W wypadku niewykonania tego obowiązku przez gminy wojewoda na
mocy ustawy wydał zarządzenia zastępcze (do początku grudnia 2017). Pan Dyrektor
K. Nowak podkreślił, iż w województwie śląskim konieczność wydania zarządzeń
zastępczych dotyczy ok. 140 przypadków i niestety jedynie w województwie śląskim jest
tak duża liczba postępowań prowadzonych przez wojewodę, dot. sytuacji, w których rady
nie dokonały zmiany nazwy ulic, placów, obiektów. Zwrócił tez uwagę, iż w przyszłym
roku przewidziany jest kolejny etap dekomunizacji, dot. m.in. pomników.
Następny w kolejności zabrał głos p. Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który przedstawił aktualne przygotowania
organizacyjne do rozpoczęcia działalności urzędu Metropolii od początku 2018 r., a także
zadania, którymi w pierwszej kolejności planują zająć się władze Metropolii i inne istotne
planowane działania w dłuższej perspektywie. Jedną z najważniejszych kwestii, które
muszą zostać w pierwszej kolejności załatwione jest konieczność uzgodnienia wspólnej
taryfy cenowej na przejazdy komunikacją publiczną dla obszaru całej Metropolii
(aktualnie w obrębie obszaru Metropolii jest trzech organizatorów transportu. Są także
gminy, które nie są w Metropolii, ale posiadały porozumienia z MZK Tychy oraz MZK
Tarnowskie Góry). Udało się już wypracować pewien model. Celem jest, aby nowa taryfa
weszła w życie z początkiem roku 2018. Ponadto planowane jest rozszerzenie
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realizowanego dotychczas przez Górnośląski Związek Metropolitalny projektu wspólnych
zakupów energii dla miast. Jest też w dalszej perspektywie idea wypracowania zbliżonej
taryfy za wodę. Planowane jest również w porozumieniu z Samorządem Województwa
Śląskiego zbudowanie nowej, lepszej oferty przewozowej kolei, w szczególności
zwiększenie częstotliwości połączeń kolejowych na odcinkach Dąbrowa Górnicza –
Gliwice oraz Katowice - Tychy. Celem jest korzystanie przez mieszkańców w większym
zakresie z transportu szynowego. W kontekście idei kolei regionalnej nawiązał do
koniecznych inwestycji dot. niektórych połączeń kolejowych w województwie śląskim
(w tym E 65 na odcinku między Będzinem a Katowicami, połączenie kolejowe między
Tychami a Oświęcimiem), których realizacja napotyka na szereg problemów w obecnej
perspektywie finansowej.
Następnie wystąpienie miał p. Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady Izby
Gospodarczej Wodociągi Polskie. Podziękował na początku Związkowi za wsparcie
stanowisk Izby i przedsiębiorstw wodociągowych na etapie prowadzenia prac
legislacyjnych, dot. istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej ustaw,
uchwalonych w roku 2017. Podkreślił, że stanowiska Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów były zbieżne z uwagami przedsiębiorstw wodociągowych. Następnie omówił
najistotniejsze zmiany, które w ostatnim czasie weszły w życie lub czekają
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od początku 2018 roku w związku
z przyjęciem aktów prawnych, całkowicie zmieniających system organizacji
i finansowania gospodarki wodnej, a także warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w tej
branży. Podkreślił również, iż zakres zmian jest tak szeroki, iż trudno przewidzieć co
wydarzy się z początkiem przyszłego roku, a ponadto niektórych skutków nie sposób
obecnie przewidzieć z uwagi na brak wielu przepisów wykonawczych i reorganizację
całego systemu, wynikającą w szczególności z ustawy Prawo wodne, rozporządzenia w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków. Zwrócił uwagę, iż szczególne kontrowersje związane
są z przyjęciem tego ostatniego aktu, uchwalonego w trybie niezwykle pilnym
z pominięciem konsultacji społecznych, w tym opinii Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, której opinia w stosunku do rządowych projektów ustaw jest
wymagana. Zdaniem Przewodniczącego Izby przesłanki przyjęcia części przepisów
zawartych w tej ustawie są wyłącznie polityczne, a ich skutki mogą być szkodliwe dla
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Następnie omówił szeroko istotne
zmiany wynikające z nowych przepisów w/w ustaw i rozporządzenia, zwracając
w szczególności uwagę na powołanie podmiotu Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie” o bardzo szerokich kompetencjach. Wody Polskie wykonywać będą w imieniu
Skarbu Państwa uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód i nieruchomości
związanych z wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa. Jedną z kluczowych
zmian, jaka będzie się z tym wiązała, jest ograniczenie kompetencji organów jednostek
samorządu terytorialnego, które w aktualnym stanie prawnym w dużej mierze
odpowiedzialne są za gospodarowanie wodami oraz pozbawienie jst opłat za usługi
wodne. Samorządy gminne zostały także pozbawione kompetencji w zakresie
zatwierdzania taryf za wodę i odprowadzenie ścieków. Przedstawił także możliwe skutki
dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw. Na koniec zwrócił się do
przedstawicieli samorządów z prośbą o dobrą współpracę z przedsiębiorstwami
wodociągowymi w tym trudnym okresie zmian.
3. Po zakończeniu wystąpień Gości, delegaci gmin i powiatów przyjęli jednogłośnie
porządek obrad XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego.
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4. Następnie przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. Przeprowadzono
wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Obrad Zgromadzenia Ogólnego.
Pani Krystyna Siejna – Zastępca Przewodniczącego Związku zgłosiła kandydaturę
p. Arkadiusza Chęcińskiego – Prezydenta Sosnowca na Przewodniczącego Obrad oraz
p. Krzysztofa Wrony – Starosty Zawierciańskiego na Wiceprzewodniczącego Obrad
Zgromadzenia Ogólnego. Nie zostały zgłoszone inne kandydatury. Lista została zatem
zamknięta i w wyniku głosowania p. Prezydent Arkadiusz Chęciński został jednogłośnie
wybrany Przewodniczącym Obrad, natomiast p. Starosta Krzysztof Wrona został
jednogłośnie wybrany Wiceprzewodniczącym Obrad Zgromadzenia Ogólnego. Dalszą
część obrad Zgromadzenia Ogólnego prowadził wybrany Przewodniczący Obrad.
5. Delegaci przystąpili do wyboru Komisji Skrutacyjnej XLIII sesji Zgromadzenia
Ogólnego. Zgłoszone zostały przez Przewodniczącego Obrad kandydatury następujących
osób (w kolejności zgłoszeń):
1)
2)
3)

p. Grzegorza Kupczyka – Burmistrza Miasta i Gminy Toszek;
p. Krzysztofa Nowaka – Burmistrza Miasteczka Śląskiego;
p. Macieja Gogulli – Wójta Gminy Pilchowice.

Dokonano jednogłośnie wyboru Komisji w powyższym składzie.
6. Następnie Zgromadzenie Ogólne przystąpiło do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszone zostały przez Przewodniczącego Obrad kandydatury (w kolejności zgłoszeń):
1)
2)
3)

p. Ireneusza Czecha – Wójta Gminy Kochanowice;
p. Klemensa Podlejskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Żarki;
p. Mariana Błachuta – Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice.

Dokonano jednogłośnie wyboru Komisji w powyższym składzie. Przewodniczący Obrad
zaprosił komisje do ukonstytuowania się.
7. Pani Krystyna Siejna – Zastępca Przewodniczącego Związku przedstawiła projekt
ramowego planu działalności Związku na 2018 rok, prezentując główne pola działalności
Związku oraz szczegółowe działania w ich ramach, takie jak: działalność organów
statutowych Związku, działalność komisji problemowych Związku, zespołów
zadaniowych i grup roboczych funkcjonujących w strukturach stowarzyszenia, działania
związane z reprezentowaniem interesów samorządów lokalnych, spotkania tematyczne
i inne formy współpracy z urzędami i instytucjami administracji publicznej
w najważniejszych sprawach dla samorządu lokalnego, konsultowanie i opiniowanie
ważniejszych aktów legislacyjnych, dotyczących samorządu terytorialnego oraz ważnych
dokumentów planistycznych. Wymieniła także inne formy i kierunki działalności
Związku ujęte w projekcie ramowego planu działalności na rok 2018; upowszechnianie
modelowych rozwiązań i organizowanie wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania
jst, działania w zakresie gospodarki przestrzennej i polityki mieszkaniowej
gospodarowania energią, gospodarki odpadami oraz działania w zakresie polityki
miejskiej, w tym rewitalizacji, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Obrad
poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie ramowego
planu działalności Związku na 2018 rok (wraz z załącznikiem). Zgromadzenie Ogólne
przyjęło uchwałę Nr 04/2017 bez zmian jednogłośnie liczbą 111głosów ,,za”.
8. Następnie Pan Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku przedstawił projekt uchwały
w sprawie planu finansowego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na rok 2018.
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Podkreślił, że projekt planu finansowego na rok 2018 jest zbliżony do planu finansowego
realizowanego w roku 2017. Poinformował, że Zarząd Związku przyjął także szczegółową
kalkulację do projektu planu finansowego Związku na rok 2018. Nie zgłoszono żadnych
uwag i pytań do projektu uchwały. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę Nr 05/2017
bez zmian jednogłośnie liczbą 114 głosów ,,za”.
9. W dalszej części Zgromadzenia Ogólnego przedstawiono i przyjęto stanowiska
w sprawach ważnych dla samorządu terytorialnego:
1) Pan Piotr Kuczera – Prezydent Rybnika, Zastępca Przewodniczącego Związku
przedstawił projekt stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w
celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001), informując, iż
w projekcie stanowiska Zgromadzenia Ogólnego poparto przyjęte w dniu 29 listopada
2017 r. stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych reprezentowanych
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponieważ samorządy powinny
wypowiadać się w sprawie proponowanych w projekcie rozwiązań jednolitym głosem.
W załączniku nr 2 do projektu stanowiska zawarto natomiast uwagi samorządów
województwa śląskiego. Nie zgłoszono uwag do projektu stanowiska, ani też głosu do
dyskusji. Przewodniczący Obrad poddał projekt stanowiska pod głosowanie. Stanowisko
zostało przyjęte bez zmian (oddano 114 ważnych głosów, w tym 112 głosów ,,za” oraz 2
głosy wstrzymujące się).
2) Pani Małgorzata Bieszczad – Zastępca Burmistrza Żywca przedstawiła projekt stanowiska
w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego, zwracając uwagę na zawarte w
załączniku nr 1 do projektu stanowiska, krytyczne wobec propozycji projektu ustawy
uwagi i wnioski. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian. Oddano 114
głosów ,,za”.
3) Pan Marian Błachut – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice, Członek Zarządu
Związku przedstawił wniosek zawarty w projekcie stanowiska w sprawie stworzenia
możliwości udziału jst w postępowaniach administracyjnych, podatkowych
i sądowoadministracyjnych, w których organem orzekającym w pierwszej instancji był
organ tej jednostki. Strona wnosząca odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji ma
znacznie lepszą pozycję niż jst, która pozostaje w tym postępowaniu bez prawa do obrony
(w aktualnie obowiązującym stanie prawnym władze gminy mogą jedynie zwrócić się
do właściwej miejscowo prokuratury rejonowej lub okręgowej o zaskarżenie
niekorzystnej dla gminy decyzji administracyjnej organu II instancji, jeżeli zachodzi
podejrzenie, że decyzja jest niezgodna z prawem). Sytuacja, w której w trzech kolejnych
instancjach (jednej administracyjnej i dwóch sądowoadministracyjnych) jednostka
samorządu terytorialnego skazana jest na bierne obserwowanie tego co dzieje się
w postępowaniu, uprzywilejowuje stronę odwołującą się i bezwzględnie wymaga zmiany.
Stanowisko zostało następnie poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie bez zmian.
Oddano 113 głosów ,,za”.
4) Pan Arkadiusz Chęciński – Prezydent Sosnowca omówił projekt stanowiska w sprawie
przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji
zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeden z dwóch głównych problemów poruszonych
w projekcie stanowiska dot. przewidzianej w projekcie ustawy zmiany sposobu wyrażania
przez organ gminy stanowiska w sprawie działalności koncesyjnej (w wypadku jej
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przedłużania) z uzgodnienia na opinię i w efekcie pozbawienie samorządu wpływu na
prowadzenie działalności górniczej na terenie gminy. Drugi wniosek zawarty w projekcie
stanowiska dotyczy propozycji zmian w ustawodawstwie, w kontekście mającego ostatnio
często miejsce zjawiska wznawiania działalności górniczej na terenach zaniechanej
poprzednio eksploatacji górniczej oraz możliwości prawnych samorządów lokalnych w
zakresie formułowania warunków prowadzenia działalności górniczej z uwzględnieniem
lokalnych uwarunkowań. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian - oddano
111 ważnych głosów.
5) Pan Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic, Członek Zarządu Związku przedstawił
projekt stanowiska w sprawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poinformował, iż
podczas listopadowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Wiceminister Finansów, p. Teresa Czerwińska poinformowała o pracach resortu nad
zmianą art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wiceminister Finansów przekazała
informację, z której wynika, że resort uwzględni większość zgłaszanych przez stronę
samorządową postulatów, dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia,
jednocześnie do niektórych rozwiązań proponując odpowiednie vacatio legis. W trakcie
rozmów nie uzyskano niestety zgody Ministerstwa na wprowadzenie części oczekiwanych
zmian, m.in. dochody majątkowe z prywatyzacji nie będą brane pod uwagę (możliwość
zawyżania przez samorządy planowanych dochodów z tego tytułu), a postulat dot.
możliwości rolowania długu jedynie w połowie został uwzględniony (w wypadku kiedy
nowe warunki będą korzystniejsze). Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian oddano 112 ważnych głosów.
6) Pan Klemens Podlejski – Burmistrz Żarek, Członek Zarządu Związku przedstawił projekt
stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Projekt
ustawy jest wynikiem prac zespołu roboczego ekspertów, wyodrębnionego z Podkomisji
stałej ds. finansów samorządowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP, a najistotniejsze oczekiwane przez samorządy zmiany dotyczą
możliwości przekazania gminie własności punktów świetlnych, które w przeszłości
nieodpłatnie przedsiębiorstwa energetyczne przejęły od gmin. Nie zgłoszono poprawek do
projektu i Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowisko jednogłośnie bez zmian - oddano
108 ważnych głosów.
7) Pan Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, Członek Zarządu Związku omówił
projekt stanowiska w sprawie zmniejszenia puli środków na ,,Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pan Arkadiusz Chęciński –
Prezydent Sosnowca, Przewodniczący Obrad zwrócił uwagę na zmienione w obecnym
naborze zasady przyznawania środków finansowych. Nowe zasady eliminują niemal
całkowicie możliwość ubiegania się przez niektóre duże miasta o środki na infrastrukturę
drogową z w/w Programu. Takie wykluczenie nie powinno występować, dlatego należy
rozważyć zmianę zasad oceny wniosków poprzez przywrócenie kryteriów, które
obowiązywały w poprzednich latach. Zaproponował dopisanie takiego wniosku do treści
projektu stanowiska Zgromadzenia Ogólnego. Zgromadzenie Ogólne przyjęło poprawkę
większością głosów (108 oddanych głosów, 105 głosów ,,za”, 3 głosy ,,wstrzymujące
się”), a następnie całe stanowisko z poprawką - oddano 108 ważnych głosów, w tym 107
głosów ,,za” i 1 głos ,,wstrzymujący się”.
8) Przewodniczący Obrad zgłosił w imieniu Zarządu Związku wniosek o przyjęcie projektu
stanowiska w sprawie ,,Programu dla Śląska”. W związku z prezentacją w dniu 6 grudnia
2017 r. Programu dla Śląska (Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju) na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz w związku
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z zapowiedziami p. Ministra Jerzego Kwiecińskiego – Wiceministra Rozwoju
o grudniowym terminie przyjęcia ostatecznej wersji Programu, Zarząd zaproponował
przyjęcie wniosku o przesunięcie terminu przyjęcia programu celem wcześniejszego
przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian - oddano 106 ważnych głosów.
10. Pani Krystyna Siejna – Zastępca Przewodniczącego Związku przedstawiła informację
o działalności Związku w drugiej połowie 2017 roku. Prezes Związku Miast Polskich,
p. Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów uzupełnił tę informację o krótką ocenę prac Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, w których uczestniczy również p. Jacek Krywult –
Przewodniczący Związku, reprezentując w nich Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji
Samorządowych.
11. Przewodniczący Obrad oraz p. Przewodnicząca Krystyna Siejna złożyli wszystkim
obecnym życzenia świąteczne i Przewodniczący Obrad zamknął XLIII sesję
Zgromadzenia Ogólnego Związku.

Arkadiusz Chęciński
Przewodniczący Obrad
Zgromadzenia Ogólnego

Opracowanie protokołu:
Ferdynand Morski
Iwona Pragnąca
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