Protokół Nr IX/VIIK/2017
z posiedzenia Zarządu
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Częstochowa, dn. 9 listopada 2017 r.
Na zaproszenie p. Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Częstochowy, Zastępcy
Przewodniczącego Związku posiedzenie Zarządu Związku odbyło się Częstochowie
(w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II). Obecnych było 11 Członków Zarządu.
W posiedzeniu uczestniczyli także z prawem głosu: p. Janusz Koper – Zastępca Prezydenta
Miasta Rybnik (z upoważnienia p. Piotra Kuczery – Prezydenta Rybnika, Zastępcy
Przewodniczącego Związku), p. Adam Neumann – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
(z upoważnienia p. Zygmunta Frankiewicza – Prezydenta Gliwic, Członka Zarządu Związku)
oraz p. Grażyna Janduła-Jonda – Sekretarz Miasta Ruda Śląska (z upoważnienia p. Grażyny
Dziedzic – Prezydenta Rudy Śląskiej, Członka Zarządu Związku). Na początku posiedzenia
Członków Zarządu powitał Gospodarz, p. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy,
Zastępca Przewodniczącego Związku, który zaprosił do obejrzenia po oficjalnej części
posiedzenia Zarządu ciekawych i bardzo bogatych zbiorów znajdujących się w Muzeum.
Następnie Zarząd przystąpił do realizacji porządku obrad.
1.

Zarząd ponownie omówił projekt stanowiska autorstwa p. Adama Neumanna –
Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice (we współpracy z Miastem Ruda Śląska)
w sprawie podjęcia inicjatywy zmiany ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych. W związku z nierozstrzygniętym na poprzednim
posiedzeniu przez Zarząd Związku wyborem dot. dwóch przedstawionych w projekcie
stanowiska alternatywnych propozycji zmian w/w ustawy, p. Adam Neumann –
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice zaproponował w uzgodnieniu z przedstawicielami
Miasta Ruda Śląska pozostawienie w projekcie stanowiska dwóch opcji,
do wyboru przez ustawodawcę lepszego rozwiązania. Zdaniem Przewodniczącego
Związku, Zarząd powinien przedstawić w stanowisku tylko jedną propozycję, wybraną
spośród dwóch przedstawionych rozwiązań. W związku z tym Zarząd przyjął wniosek
dotyczący wprowadzenia do w/w ustawy wyjątku od wskazanego w ustawie
uprawnienia wierzyciela do rekompensaty poniesionych kosztów odzyskiwania
należności. Wyjątek ten polegałby na dodaniu przepisu, który umożliwi jednostce
samorządu terytorialnego niepobieranie rekompensaty w sytuacji, kiedy nie wystąpią
koszty odzyskiwania należności. Zatem zgodnie z przedstawioną propozycją kwota 40
euro przysługiwałaby wierzycielowi stanowiącemu jednostkę samorządu terytorialnego
wyłącznie w przypadku rzeczywistego poniesienia przez jednostkę samorządu
terytorialnego kosztów związanych z odzyskaniem należności. Jednocześnie zgodnie
z przyjętą przez Zarząd propozycją należy wprowadzić do ustawy przepis, polegający
na udzieleniu uprawnień organom stanowiącym gmin do ustalania zasad i trybu poboru
w/w rekompensaty za koszty odzyskania należności.

2.

Pan Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy, Zastępca Przewodniczącego
Związku przedstawił przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta
w Częstochowie projekt stanowiska w sprawie ujednolicenia zasad, na jakich udzielane
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jest zezwolenie na założenie szkoły publicznej i placówki publicznej. Jest to związane
ze zróżnicowanymi przesłankami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej dla utworzenia szkoły publicznej i utworzenia placówki publicznej (w tym
poradni psychologiczno-pedagogicznych), prowadzonej przez inne niż jst podmioty.
W tym drugim wypadku zgoda nie jest warunkowana poprawą warunków kształcenia,
wychowania i opieki na terenie jednostki samorządu, w tym udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Może to prowadzić do sytuacji przekształcania
placówek niepublicznych w publiczne bez jakichkolwiek ograniczeń i w konsekwencji
zaburzenie sieci placówek publicznych powadzonych przez jst. Ponadto w poradniach
tych będzie mógł zostać powołany zespół orzekający, uprawniony do wydawania m.in.
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, czy nauczania indywidualnego, co będzie
skutkowało wzrostem liczby wydawanych przez poradnie orzeczeń, jak miało to
wcześniej miejsce w wypadku poradni niepublicznych. W opinii autorów projektu
stanowiska należy zmienić przepisy rozporządzenia, aby jednostka samorządu
terytorialnego, jako zobowiązana do zapewnienia przedmiotowej pomocy i realizująca
to zadanie poprzez publiczną poradnię, miała realny wpływ na kształtowanie oferty
pomocy psychologiczno-pedagogicznej na swoim terenie. Przewodniczący Związku
zgłosił wątpliwości dotyczące wniosków przedstawionych w projekcie stanowiska
i w związku z powyższym wniósł o zdjęcie projektu stanowiska z porządku obrad do
czasu wyjaśnienia przez niego tej sprawy na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego. W efekcie projekt stanowiska nie został poddany
pod głosowanie.
3.

Pan Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy, Zastępca Przewodniczącego
Związku przedstawił przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta
w Częstochowie projekt stanowiska w sprawie zmiany ustawy Ordynacja podatkowa
w zakresie przyznania jednostkom samorządu terytorialnego statusu strony
w postępowaniu sądowoadministracyjnym, gdy w sprawie ostateczną decyzję wydał
organ odwoławczy. Zarząd omówił krótko problem przedstawiony w projekcie
stanowiska, stwierdzając, iż ma on szerszy wymiar i nie dotyczy jedynie spraw
podatkowych, ale także innych, w których wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako
organ administracji publicznej staje wobec prowadzenia postępowania
administracyjnego dotyczącego interesu faktycznego lub prawnego gminy, której
jednocześnie jest organem wykonawczym. Często są to postępowania dotyczące
żywotnych interesów gminy, np. spraw własnościowych. Zarząd przyjął przygotowane
stanowisko jednogłośnie z jedną zmianą, uzgadniając jednocześnie potrzebę przyjęcia
stanowiska na najbliższej sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku w sprawie stworzenia
możliwości udziału jst w postępowaniach administracyjnych, podatkowych
i sądowoadministracyjnych, w których organem orzekającym w pierwszej instancji był
organ tej jednostki, szczególnie gdy kwestia dotyczy spraw majątkowych tej jednostki.

4.

Zarząd przyjął jednogłośnie bez uwag projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego
w sprawie ramowego planu działalności Związku na 2018 rok.

5.

Zarząd przyjął jednogłośnie bez uwag projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego
w sprawie planu finansowego Związku na 2018 rok. Przyjęty przez Zarząd projekt
planu finansowego na rok 2018 nieznacznie różni się od pierwszej wersji projektu
przedstawionego na poprzednim posiedzeniu. Zarząd zaakceptował również bez uwag
przedstawiony projekt szczegółowej kalkulacji do planu finansowego na rok 2018.
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6.

Zarząd ustalił drugi termin sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 7 grudnia 2017 roku
na godzinę 11.15. Drugi termin sesji Zgromadzenia Ogólnego ustalany jest na wypadek
braku w pierwszym terminie quorum wymaganego statutem do przyjmowania uchwał
przez Zgromadzenie Ogólne. Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze
zbliżającą się sesją Zgromadzenia Ogólnego Związku, w tym kwestie przewodniczenia
obradom Zgromadzenia Ogólnego oraz zgłaszania kandydatów do komisji skrutacyjnej
oraz komisji uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego, a także wskazał osoby do
prezentacji poszczególnych projektów stanowisk Zgromadzenia Ogólnego na sesji
w dniu 7 grudnia.

7.

Zarząd omówił przygotowane projekty stanowisk Zgromadzenia Ogólnego, które
z inicjatywy Zarządu zostaną przedstawione na najbliższej sesji w dniu 7 grudnia 2017
r. w Sosnowcu. Zarząd przyjął jednogłośnie projekt stanowiska w sprawie ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, przygotowany
przez Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice, p. Mariana Błachuta – Członka
Zarządu Związku oraz przygotowany przez Wójta Gminy Kochanowice, p. Ireneusza
Czecha, Członka Zarządu Związku projekt stanowiska w sprawie zmniejszenia puli
środków na ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. Zarząd nie wniósł także uwag do dwóch innych projektów stanowisk
Zgromadzenia Ogólnego (projektu 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 oraz projektu stanowiska w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne). Zarząd zaakceptował również przedstawioną na piśmie przez Dyrektora
biura Związku, p. Ferdynanda Morskiego propozycję przygotowania projektu
stanowiska Zgromadzenia Ogólnego w sprawie art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Zarząd rozważył sprawę ewentualnego przygotowania projektu stanowiska
Zgromadzenia Ogólnego w sprawie aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia oraz
przyjęcia projektu stanowiska Zgromadzenia Ogólnego dot. oświaty (z wykorzystaniem
uwag przygotowanych przez p. Annę Grygierek - Burmistrza Strumienia, Członka
Zarządu Związku). Po krótkiej dyskusji Zarząd postanowił nie przygotowywać na
najbliższą sesję Zgromadzenia stanowisk w sprawach aktualnej sytuacji systemu
ochrony zdrowia oraz wdrażanych przez Rząd zmian w systemie edukacji i ich
skutków. Zarząd uznał, iż konieczne jest monitorowanie sytuacji w oświacie, ponieważ
skutki wdrażanej reformy oświaty będą odczuwane w samorządach w okresie
najbliższych kilku lat. Szczególnie istotne jest przeanalizowanie skutków finansowych
zapowiedzianych podwyżek dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. W tym
kontekście szczególnie istotne są także dla samorządów skutki podwyżek wynagrodzeń
dla pracowników przedszkoli, które finansowane są przez samorządy. Ponadto
p. Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny, Członek Zarządu Związku zwrócił uwagę na
inny problem, wynikający z negatywnego stanowiska Wydziału Nadzoru Prawnego
wojewody śląskiego w sprawie możliwości prowadzenia działalności merytorycznej
w zakresie oświaty przez centrum usług wspólnych. Zdaniem nadzoru prawnego
wojewody powstałe w 2017 roku centra usług wspólnych, prowadzące obsługę
finansową placówek oświatowych nie mogą prowadzić działalności merytorycznej
w tym zakresie. Zdaniem Pana Burmistrza D. Skrobola stanowisko takie jest
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odosobnione w stosunku do opinii nadzoru prawnego wojewodów w innych
województwach.
Jednocześnie Zarząd uznał za istotne przygotowanie projektu stanowiska Zgromadzenia
Ogólnego w sprawie rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego, który
w ostatnim czasie został podany do wiadomości publicznej i spotkał się z bardzo
negatywną oceną środowiska samorządowego. Zarząd Związku również bardzo
negatywnie ocenił niektóre pomysły zawarte w projekcie ustawy. Zdaniem Zarządu
w stanowisku Zgromadzenia Ogólnego należy zwrócić uwagę, iż opowiadamy się za
jawnością i przejrzystością życia publicznego, jednakże przestawione w projekcie
ustawy metody są nie do przyjęcia. Zdaniem Zarządu przewidziane w projekcie
znaczące rozszerzenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych zarówno
podmiotowo, jak i co do zakresu danych składanych w oświadczeniach, a także
powołanie instytucji ,,sygnalisty” należy ocenić zdecydowanie nagannie, ponieważ
przypominają one niektóre rozwiązania stosowane w minionych czasach. Stanowisko
powinno wyrażać zdecydowany sprzeciw wobec takich rozwiązań, które wypływają
z odgórnie przyjętego przez władzę centralną założenia o nieuczciwości
samorządowców. Zwrócono także uwagę, iż w projekcie ustawy znajdują się przepisy
dotyczące spółek (w tym rad nadzorczych), których wejście w życie może spowodować
bardzo duże problemy ze znalezieniem kandydatów na członków rad nadzorczych oraz
szefów spółek komunalnych.
Ponadto przedmiotem projektu stanowiska Zgromadzenia Ogólnego będzie
omawiana już wcześniej przez Zarząd kwestia możliwości odwołania się jednostki
samorządu terytorialnego, której organ wydał decyzję w postępowaniu
administracyjnym w pierwszej instancji - od decyzji samorządowego kolegium
odwoławczego, jako organu drugiej instancji.
8.

Pan Prezydent Jacek Krywult - Przewodniczący Związku poinformował o tematyce
dyskutowanej podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego w dniu 25 października 2017 r. oraz wrześniowego posiedzenia Komisji.
Jednym z tematów były m.in. problemy dotyczące wymagań sprzętowych
i organizacyjnych dla ochotniczych straży pożarnych, które Przewodniczący Związku
przedstawił szczegółowo na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 października 2017 r.
w Mikołowie. Kolejną kwestią, którą omówiono podczas spotkania Komisji Wspólnej
były planowane 5% podwyżki dla nauczycieli. Strona samorządowa wyraża obawy, czy
samorządom zostaną zapewnione z tego tytułu środki finansowe w wystarczającej
wysokości. Przewodniczący Związku przedstawił także podczas posiedzenia Komisji
negatywne uwagi Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia
Gmin Górniczych w Polsce wobec opiniowanego podczas posiedzenia Komisji
Wspólnej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych ustaw.

9.

Ponadto Przewodniczący Związku poinformował o niekorzystnym stanowisku Rządu
w sprawie zmian art. 169 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w kontekście
stanowiska Zarządu, przyjętego w październiku 2017 r.). Prace Rządu zmierzają
w przeciwnym kierunku niż postulaty samorządowe, a uzasadniane są one
stanowiskiem Unii Europejskiej w tym zakresie. Na wniosek Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów na ostatnim posiedzeniu Zespołu Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego,
Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST odbyła się dyskusja na temat
doprecyzowania art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawiciele
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Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wskazywali, że powodem nowelizacji
ustawy było oczekiwanie Komisji Europejskiej, kwalifikującej zaliczanie wniesionych
opłat z tytułu użytkowania wieczystego w związku z transakcją przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego jako niedozwolonej pomocy publicznej na rzecz
przedsiębiorców. Z przekazanej informacji wynika, że Ministerstwo podjęło negocjacje
w zakresie wyłączenia w/w opłat z kategorii świadczeń uznawanych za niedozwoloną
pomoc publiczną. Nie określono jednak, w jaki sposób prowadzone negocjacje wpłyną
na dalszy proces legislacyjny.
10.

Pan Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Związku przypomniał o organizowanym przez
Związek spotkaniu z PKP PLK S.A. i Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami
PKP S.A. w Katowicach w dniu 14 listopada br. w Katowicach, informując, iż
spotkanie to poprowadzi p. Piotr Kuczera – Prezydent Rybnika, Zastępca
Przewodniczącego Związku. Zarząd nie zgłosił uwag do koncepcji spotkania
przedstawionej w formie pisemnej. Zwrócono uwagę, aby w trakcie spotkania zostały
wykorzystane także wnioski zgłoszone w lipcu 2017 r. przez Związek do PKP PLK
S.A. w ramach prowadzonych w tym okresie przez PKP PLK S.A. konsultacji w
zakresie przygotowania listy projektów inwestycyjnych do realizacji w kolejnej
perspektywie finansowej. Zdaniem Zarządu istotne jest, aby spotkanie zakończyło się w
miarę możliwości konkretnymi ustaleniami.

11.

Pan Adam Neumann – Zastępca Prezydenta Gliwic poinformował o uchyleniu przez
organ nadzoru wojewody części uchwał Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gliwic, w których
określono wymogi dla emisji indywidualnych źródeł ciepła, które organ nadzoru uznał
za niedopuszczane, powołując się na przepisy tzw. ,,uchwały antysmogowej”, ponieważ
wymogi te były bardziej rygorystyczne, niż określone w uchwale Sejmiku
Województwa Śląskiego w/s wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała
antysmogowa). Ponadto nadzór prawy wojewody śląskiego stanął na stanowisku, że
to sejmik województwa, a nie rada miasta, ma wprowadzać ograniczenia lub zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uznano, iż Rada
Miasta Gliwice przekroczyła swoje kompetencje poprzez określenie parametrów
technicznych i parametrów emisji instalacji, co należy do zakresu obowiązków sejmiku
województwa. Co istotne, do tej pory zapisy takie, zawarte we wcześniejszych
uchwałach nie były kwestionowane przez nadzór prawny wojewody, a co więcej
Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego z 2014 r., nakazywał
wręcz w miastach aglomeracji określać takie parametry w miejscowych planach.
Jednocześnie Zarząd nawiązał do ogłoszonej przez Wicepremiera, Ministra
Rozwoju i Finansów, p. Mateusza Morawieckiego w ostatnich dniach października
2017 r. zapowiedzi stworzenia dla 33 polskich miast, które według Światowej
Organizacji Zdrowia mają największy problem ze smogiem, dedykowanego programu
walki z tym zjawiskiem. Zarząd - niezależnie od kierowanej do organów Rządu przez
poszczególne jst korespondencji w tej sprawie - postanowił zwrócić się pisemnie do
Wicepremiera z prośbą o przekazanie samorządom szczegółów dotyczących
planowanych przez Rząd działań, w szczególności przekazanie informacji o wysokości
środków finansowych oraz zasadach przyznawania środków, które będą dostępne dla
wskazanych jednostek samorządu lokalnego w ramach zapowiedzianego programu.
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Nadmieniono w trakcie dyskusji o spotkaniu organizowanym w Senacie RP na
temat poprawy jakości powietrza, które z inicjatywy Marszałka Senatu RP odbędzie się
w dniu 23 listopada 2017 r.
12.

Pan Ferdynand Morski – Dyrektor biura Związku przedstawił propozycję współpracy
między Związkiem a Uniwersytetem Śląskim, m.in. w sprawie wypracowania
propozycji zmiany przepisów dot. zajmowania się dzikimi zwierzętami znajdującymi
się poza terenami obwodów łowieckich. Propozycja ta jest wynikiem roboczego
spotkania z prof. Tomaszem Pietrzykowskim – Prorektorem Uniwersytetu Śląskiego,
które odbyło się w dn. 16 października 2017 r. Pan Dyrektor F. Morski zwrócił uwagę,
iż celem byłoby podjęcie szerszej współpracy między jednostkami samorządu lokalnego
a Uniwersytetem Śląskim, a także przedstawił ogólny zarys takiej współpracy.
Prorektor T. Pietrzykowski zaproponował współpracę w ramach utworzonego przez
Uniwersytet Śląski (w porozumieniu z innymi, głównymi uczelniami publicznymi w
woj. śląskim) Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, które
zapewniałoby wsparcie merytoryczne dla samorządu lokalnego poprzez wskazywanie
możliwych rozwiązań głównych problemów artykułowanych m.in. przez Związek.
Jednocześnie planowane jest utworzenie jednostki uniwersyteckiej (złożonej z grupy
prawników), zapewniającej prawne wsparcie działań podejmowanych przez
Uniwersytet. Zarząd, po krótkiej wymianie uwag, odniósł się wstępnie pozytywnie do
przedstawionej propozycji współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

13.

Pan Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, Członek Zarządu Związku
poinformował o pierwszym posiedzeniu Zespołu zadaniowego ds. oświetlenia
powołanego decyzją Zarządu Związku w czerwcu 2017 r. Posiedzenie Zespołu odbyło
się w dn. 25 października 2017 r., a w jego trakcie przedyskutowano i przyjęto
uzgodnienia dot. m.in. zakresu merytorycznego prac Zespołu i szkoleń / spotkań
organizowanych na wniosek tego gremium (w tym roboczego spotkania Zespołu
z przedstawicielami firmy TAURON Dystrybucja S.A.), omówiono sprawy
organizacyjne, dokonano wyboru Prezydium Zespołu. Przewodniczący Związku
zwrócił uwagę na zaniedbywanie przez wiele lat przez firmę TAURON stanu
infrastruktury oświetleniowej.

14.

Pan Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny, Członek Zarządu Związku poinformował
o planowanej rewizycie przedstawicieli Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku
Miast Ukrainy w woj. śląskim w terminie 17-21 kwietnia 2018 r., a także przedstawił
ogólny zarys programu rewizyty. Koncepcja rewizyty wygląda podobnie do wizyty
naszych samorządowców w Ukrainie, tzn. pierwszy oraz ostatni dzień uczestnicy
podróży spędzą wspólnie, natomiast dwa dni uczestnicy spędzą w dwuosobowych
grupach w poszczególnych gminach województwa śląskiego, udzielających gościny
samorządowcom ukraińskim, gdzie będą realizowane odrębne programy indywidualne.
Zarząd przeprowadził następnie dyskusję na temat finansowania kosztów tego
przedsięwzięcia, określając w jej wyniku ogólny preferowany podział wydatków
związanych z rewizytą między jednostki goszczące z terenu województwa śląskiego
a Związek.

15.

Zarząd zapoznał się z pisemną informacją o wykonaniu planu finansowego Związku za
dziewięć miesięcy 2017 r. wraz z wyjaśnieniami do niektórych pozycji planu
finansowego. Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego sprawozdania.

6

16.

Zarząd rozważył, czy zlecenie badania bilansu Związku ma dotyczyć roku 2017, czy
2018 r. Zarząd po krótkiej dyskusji podjął decyzję, że zlecenie wykonania audytu
finansowego Związku zostanie wykonane na koniec bieżącej kadencji Zarządu
w odniesieniu do roku 2018.

17.

Zarząd zapoznał się z treścią pisma Samorządu Województwa Śląskiego, będącego
odpowiedzią na stanowisko Zarządu Związku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
budowy drogi wojewódzkiej nr 948, podjętego na wniosek Miasta Żywiec.

18.

W ramach wolnych głosów i wniosków p. Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny,
Członek Zarządu Związku podziękował za przyjęcie przed ponad rokiem stanowiska
Zarządu w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w związku z inwestycjami
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej współfinansowanymi ze środków Funduszu
Spójności. Sprawa będąca przedmiotem stanowiska zakończyła się pozytywnym
rozstrzygnięciem dla miast Pszczyna i Będzin, a na rachunek Miasta Pszczyna wpłynęła
pierwsza transza środków z tytułu uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny,
co było przez długi czas przedmiotem sporu. W ramach wolnych głosów i wniosków
Zarząd krótko omówił także kwestię ewentualnej zmiany siedziby Związku. Sprawę tę
pozostawiono jednak na razie bez rozstrzygnięcia.

19.

Zarząd ustalił terminy kolejnych posiedzeń. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dn.
7 grudnia 2017 r. w Sosnowcu (przed sesją Zgromadzenia Ogólnego Związku), kolejne
posiedzenia już w roku 2018 odbędą się w dniach: 12 stycznia w Dąbrowie Górniczej,
16 lutego oraz 16 marca.
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