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W SIEWIERZU ODBYŁ SIĘ KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

    W dniu 14 grudnia br. Gmina Siewierz była gospodarzem posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Samorządowcy  obradowali  na  sali  konferencyjnej  Hotelu  Natura  Residence.  W  spotkaniu  oprócz  prawie  90  przedstawicieli  władz
samorządowych uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu oraz administracji państwowej: Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak
oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

   Posiedzenie rozpoczął Wójt Gminy Kochanowice Ireneusz Czech – Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś – Członek Prezydium Konwentu oraz Gospodarz Posiedzenia.
Burmistrz przywitał przybyłych do Siewierza gości zapewniając o gościnności naszego miasta oraz zachęcając do odkrywania jego walorów. W
krótkim przemówieniu zwrócił się również w imieniu samorządowców do przedstawicieli organów państwa o uwzględnianie wskazówek i uwag
płynących  z  takich  posiedzeń  w  tworzeniu  prawa  i  kształtowaniu  polityki  państwa.  Burmistrz  zapewnił  również  o  bardzo  skutecznym
wykorzystywaniu środków budżetowych w samorządach odpowiadającym na potrzeby lokalnych społeczności, przy aplauzie przedstawicieli
władz samorządowych.  Zarówno Pani  Wicemarszałek jak i  nowo powołany Wojewoda Śląski  wyrazili  intencję dobrej  współpracy nowego
parlamentu i rządu ze środowiskami samorządowymi oraz wsłuchiwania się w ich głosy.

   Swoje słowa do zebranych skierowali również Członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik, Gospodarz Ziemi Będzińskiej – Członek
Zarządu Powiatu Będzińskiego Robert Szpinda oraz Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – Prezydent Dąbrowy
Górniczej Zbigniew Podraza.

    Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest strukturą otwartą - w jego pracach biorą udział oprócz przedstawicieli
gmin członkowskich również burmistrzowie i wójtowie gmin, które nie należą do Związku. Posiedzenia Konwentu odbywają się z reguły raz na
kwartał, a tematami obrad są najczęściej bieżące problemy i aktualne wyzwania stojące przed małymi i średnimi gminami naszego regionu.

   Tematyka posiedzenia grudniowego Konwentu obejmowała zagadnienia związane z polityką wsparcia inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej  w  małych  i  średnich  gminach  województwa  śląskiego  w  ramach  instrumentów pomocowych  perspektywy  finansowej  2014-2020,
które omówiła Urszula Machlarz – Kierownik Referatu Programowania i Rozwoju w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawił Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału Terenów
Wiejskich w ww. Urzędzie.

   W dalszej części konferencyjnej kwestie dotyczące priorytetów i zasad dofinansowania inwestycji  samorządowych w 2016 roku ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach omówił Andrzej Pilot – Prezes Zarządu WFOŚiGW, po czym
odbyła się dyskusja panelowa dotycząca konieczności modernizacji  przestarzałej  infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w małych i  średnich
gminach. Na zakończenie obrad poruszono jeszcze kwestie planowanych zmian w realizacji zadań oświatowych na poziomie samorządów
lokalnych, które omówił Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty. Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów zakończyło się podsumowaniem obrad oraz złożeniem propozycji tematów na kolejne posiedzenie Konwentu. Goście wyjechali z
Siewierza obdarowani okolicznościowymi bombkami z wizerunkiem zamku siewierskiego przygotowanymi z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia.
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