
UCHWAŁA NR 26/2019 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 15 marca 2019 r. 
 

w sprawie:   zmiany uchwały nr 3/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie 
zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

 

Na podstawie §22 ust. 1 pkt e) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 
 

 

Zarząd Związku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się zmiany projektu porządku oraz uchwał Zgromadzenia Ogólnego, które zostało 

zwołane na dzień 19.03.2019 r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, 

poprzez: 

a) dodanie nowego punktu 2 porządku obrad: Przedstawienie założeń Rządowego Programu 
STOP SMOG – przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach; 

b) dodanie projektu uchwały nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania 

niskiej emisji” w ramach Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje 

edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt 

ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do 

realizacji tego projektu; 

c) dodanie projektu uchwały nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019. 

 

2. Przedkłada się zmieniony projekt porządku obrad oraz uchwał, Zgromadzeniu Ogólnemu, 

których treść stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 
 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku. 
 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Damian Mrowiec 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2019 
 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
z dnia 15 marca 2019  r. 

 

PORZĄDEK OBRAD  

Zgromadzenia Ogólnego Związku  Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

Czerwionka-Leszczyny, 19 marca 2019 r. 

 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia  

2. Przedstawienie założeń Rządowego Programu STOP SMOG – przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach 

3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia 

4. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał 

5. Powołanie Sekretarza 

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały: 
 

a) nr 4/2019 w sprawie: zmian w Statucie Związku; 

b) nr 5/2019 w sprawie: odwołania Przewodniczących Związku; 

c) nr 6/2019 w sprawie: odwołania Członków Zarządu; 

d) nr 7/2019 w sprawie: odwołania Członków Komisji Rewizyjnej; 

e) nr 8/2019 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów; 

f) nr 9/2019 w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji; 

g) nr 10/2019 w sprawie: wyboru Członków Zarządu; 

h) nr 11/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczących Związku; 

i) nr 12/2019 w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej; 

j) nr 13/2019 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada. Modelowa 

kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach Działania 

4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym 

przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w Katowicach oraz 

zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego projektu; 

k) nr 14/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019. 
 

 

8. Sprawy bieżące 

9. Zakończenie obrad  

 


