
UCHWAŁA NR XXXV/270/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 
11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 11 marca 
2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik
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UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2018 r. Miasto Bielsko-Biała, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla RIT
SPd (Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), a jednocześnie będące
Liderem Porozumienia, wystąpiło do Gminy Bestwina z wnioskiem o akceptację proponowanych
zmian w Porozumieniu RIT, mających na celu dostosowanie struktury IP RIT SPd do wymagań w
zakresie rozdzielności funkcji (pomiędzy komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za
wdrażanie instrumentu RIT SPd a  komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację
projektów, występującymi w  roli beneficjenta RIT SPd). Zachowanie rozdzielności funkcji
w instytucji jest możliwe wyłącznie poprzez zapewnienie niezależności Sekretariatu RIT,
realizującego zadania związane z wdrażaniem instrumentu RIT SPd (strona dystrybuująca środki
budżetu UE), od komórek  odpowiedzialnych w jakikolwiek sposób za projekty realizowane
w ramach RIT SPd (strona beneficjenta).
Proponowane przez IP RIT SPd zmiany w Porozumieniu:

1) wynikają z zaplanowanych zmian organizacyjnych w IP RIT SPd,
2) dostosowują zapisy dokumentu do praktycznych rozwiązań proceduralnych,

zaaprobowanych przez IZ RPO WSL i organy kontrolne, wprowadzonych do Instrukcji
Wykonawczych IP RIT SPd, takich jak m. in. wprowadzenie stosowanego już wielokrotnie
trybu obiegowego w opiniowaniu i podejmowaniu uchwał przez Radę RIT i Zespół roboczy
RIT,

3) określają prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron, wskazując w sposób jednoznaczny, iż
RIT SPd realizowany jest w trybie konkursowym, na zasadach określonych w SzOOP RPO
WSL oraz regulaminach konkursu, a odpowiedzialność za negatywną ocenę, jakość
merytoryczną projektu własnego ponosi wyłącznie strona porozumienia,

4) wprowadzają zmiany porządkowe (aktualizacja aktów prawnych, nazw, dostosowanie i
ujednolicenie skrótów).

Przedstawione do akceptacji członków Porozumienia RIT, w tym Gminy Bestwina, zmiany zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Roboczy RIT, a także zaakceptowane przez IZ RPO WSL.
Gmina Bestwina po przeanalizowaniu dokumentu nie wniosła uwag do zaproponowanej treści
aneksu do Porozumienia RIT.
Rada Gminy Bestwina musi wyrazić ostateczną zgodę na podpisanie Aneksu nr 2 do Porozumienia
RIT, aby ten mógł zostać podpisany przez reprezentanta Gminy na Zgromadzeniu Ogólnym RIT
planowanym na koniec lutego 2018 r.
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