Katowice, dn. 20 maja 2019 r.

INFORMACJA
nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w dn. 17 maja 2019 r.

W dn. 17 maja 2019 r. w Będzinie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów. W jego trakcie przedstawiono potrzebę dokonania zmiany w ustawie o wspieraniu
nowych inwestycji. Obowiązujące obecnie rozwiązanie uniemożliwia udzielanie przedsiębiorcom
wsparcia na inwestycje zlokalizowane na obszarach, na których występują niezagospodarowane
złoża kopalin (z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż). To z kolei odbiera niektórym
samorządom lokalnym szansę na odejście od historycznie ukształtowanego profilu gospodarczego,
a więc rozwój nowych gałęzi gospodarki. Przy tego rodzaju uwarunkowaniach i dla wskazanych
obszarów ustawa, o której mowa, nie przewiduje instrumentów wsparcia rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw oraz nowych gałęzi gospodarki. Brak tych rozwiązań ogranicza
możliwości mieszkańców powyższych gmin w zakresie znalezienia pracy w innym przemyśle niż
górnictwo.
Zarząd Związku ponownie omówił aktualne problemy dotyczące walki ze smogiem. Stwierdzono,
iż uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program
Czyste Powietrze nie działa sprawnie, co objawia się w niewielkiej - w stosunku do realnych
potrzeb - liczbie podpisanych umów związanych z modernizacją źródła ciepła i dociepleniem
domu. W opinii samorządowców sedno problemu tkwi w sposobie organizacji kanałów
dystrybuujących dofinansowanie dotyczącego tego przedsięwzięcia w ramach wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Działające w skali poszczególnych
województw fundusze nie są w stanie zapewnić sprawnej i szybkiej obsługi beneficjentów, a to
z kolei skutecznie zniechęca osoby, które planują pozyskanie przedmiotowych środków. Zarząd
uzgodnił wystosowanie stanowiska do Prezesa Rady Ministrów, które wskaże konieczność
usprawnienia systemu dystrybucji wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze.
W agendzie dyskusji pojawił się temat wdrażania środków unijnych w kontekście potrzeby
utrzymania takich instrumentów jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne
Inwestycje Terytorialne (była to kontynuacja rozmów, które odbyły się podczas posiedzenia
Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Związku w dn. 7 maja 2019 r.).
W przekonaniu samorządów lokalnych takie rozwiązania przekładają się na bardziej
kompleksowe realizowanie złożonych inwestycji, zwłaszcza w tak ważnych i wymagających
natychmiastowej interwencji sferach jak ochrona zdrowia, kultura, sport czy modernizacja dróg
lokalnych.

