Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Na posiedzeniu obecni byli:
1.

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,

2.

Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3.

Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,

4.

Robert Cichowicz – II Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

5.

Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,

6.

Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Raciborza,

7.

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika,

8.

Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,

9.

Marek Kurpis – Wicestarosta Powiatu Raciborskiego,

10. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
11. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.
Zaproszone osoby:
1. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku.
Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) nr 34/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru
nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18;
b) nr 35/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru
nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18;
c) nr 36/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. promocji turystycznej Subregionu
Zachodniego;
d) nr 37/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu
Zachodniego;
e) nr 38/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie
Subregionu Zachodniego;
f) nr 39/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. transportu zbiorowego na terenie
Subregionu Zachodniego;
g) nr 40/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds. gospodarowania odpadami na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
h) nr 41/2019 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. zrównoważonej mobilności;

1

i)

nr 42/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
j) nr 43/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy dotyczącego Polskiej Strefy
Inwestycji;
k) nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory dotyczącego uwzględnienia zmian
w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
l) nr 45/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego programu „STOP SMOG”
wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 2018
roku;
m) nr 46/2019 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu
finansowego na 2019 rok;
n) nr 47/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku;
o) nr 48/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana pokrycia
dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku …Domaro w Wodzisławiu
Śląskim” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18, dla
poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego;
p) nr 49/2019 w sprawie: zmiany adresu siedziby Związku.
4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 1) i 2)
Posiedzenie Zarządu Związku otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca, który
powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad. W posiedzeniu
uczestniczyło 11 z 11 Członków Zarządu bądź ich reprezentantów.
Następnie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zaktualizowany porządek obrad, który został
poszerzony o następujące projekty uchwał:
a) nr 48/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wymiana pokrycia dachowego
z eternitowego na blachodachówkę w budynku …Domaro w Wodzisławiu Śląskim” planowanego
do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18, dla poddziałania 5.2.2.
Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego;
b) nr 49/2019 w sprawie: zmiany adresu siedziby Związku

Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec
czego przystąpiono do głosowania (11 głosów „za”).
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Ad. 3)
a)
W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały 34/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy
ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18. W pierwszej
kolejności wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali deklarację poufności,
która zobowiązuje do zachowania poufności zatwierdzanej listy projektów do chwili jej ogłoszenia na
właściwym portalu/stronie internetowej. W dalszym toku obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił
Członkom Zarządu listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne RIT. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym przystąpiono do
głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
b)
Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 35/2019 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych
projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18. Tutaj również Członkowie
Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali deklarację poufności, która zobowiązuje do zachowania
poufności zatwierdzanej listy projektów do chwili jej ogłoszenia na właściwym portalu/stronie
internetowej. W dalszym toku obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił Członkom Zarządu listę
ocenionych projektów w ramach poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat RIT, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania. Wobec braku pytań
przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 35/2019 została przyjęta jednogłośnie
(11 głosów „za”).
c)
W dalszej części przedstawiono projekt uchwały nr 36/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds.
promocji turystycznej Subregionu Zachodniego. Dyrektor Biura przedstawił zgłoszone przez JST
Subregionu Zachodniego zmiany w składzie osobowym w Grupie wraz z zaktualizowanym regulaminem
prac. Nie wniesiono uwag do treści uchwały, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 36/2019
została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
d)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt uchwały nr 37/2019 w sprawie: zmian w Grupie
roboczej ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego. Na wniosek Przewodniczącego
wprowadzono autopoprawkę w §1 Regulaminu prac Grupy, który otrzymał następujące nowe
brzmienie: „Celem powołania Grupy roboczej jest dokonywanie monitoringu i analizy kosztów
funkcjonowania oświaty z uwzględnieniem zadań poszczególnych JST Subregionu Zachodniego, oraz
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opracowywanie stanowisk Zarządu Związku dotyczących spraw bieżących w zakresie oświaty,
w szczególności związanych z wdrażanymi zmianami przez MEN”. Z kolei na wniosek Dyrektora Biura
Związku wprowadzono autopoprawkę w §4, ust. 2, który otrzymał następujące brzmienie: „Decyzje
podczas posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W razie równości
głosów decyduje głos Lidera, a w przypadku jego nieobecności Koordynatora Grupy roboczej lub
wyznaczonego przez niego zastępcy”. Prezydent Miasta Raciborza zawnioskował również o zmianę
przedstawiciela Miasta. W miejsce Pana Roberta Myśliwego do składu Grupy powołano Pana
Krzysztofa Żychskiego. Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania, w trakcie którego
zaktualizowana uchwała nr 37/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
e)
Następnie zaprezentowano projekt uchwały nr 38/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds.
ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. Na wniosek Dyrektora Biura Związku
wprowadzono autopoprawkę w §4, ust. 2, który otrzymał następujące brzmienie: „Decyzje podczas
posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów
decyduje głos Lidera, a w przypadku jego nieobecności Koordynatora Grupy roboczej lub
wyznaczonego przez niego zastępcy”. Prezydent Miasta Raciborza zawnioskował również o zmianę
przedstawiciela Miasta. W miejsce Pani Zdzisławy Sośnierz do składu Grupy powołano Panią Katarzynę
Polak. Z kolei Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zawnioskował o włączenie do prac Grupy Pani
Agnieszki Jędzury, jako zastępcę Pana Tadeusza Dragona. Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do
głosowania, w trakcie którego zaktualizowana uchwała nr 38/2019 została przyjęta jednogłośnie
(11 głosów „za”).
f)
W kolejnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 39/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej
ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego. Tutaj również Dyrektor Biura Związku
zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki w §4, ust. 2, który otrzymał następujące brzmienie:
„Decyzje podczas posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W razie
równości głosów decyduje głos Lidera, a w przypadku jego nieobecności Koordynatora Grupy roboczej
lub wyznaczonego przez niego zastępcy”. Więcej uwag nie zgłoszono, po czym przystąpiono do
głosowania. Zaktualizowana uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
g)
Później omówiono projekt uchwały nr 40/2019 w sprawie: zmian w Grupie roboczej ds.
gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Na wniosek
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Przewodniczącego wprowadzono autopoprawkę w §1 Regulaminu prac Grupy, który otrzymał
następujące nowe brzmienie: „Grupa robocza została powołana w celu prowadzenia działań
związanych z analizą i monitorowaniem systemu gospodarki odpadami w gminach na terenie
Subregionu Zachodniego, a także określenia ewentualnych możliwości podjęcia działań mających na
celu ujednolicenie zasad gospodarowania odpadami oraz przedstawianie wniosków z tych prac
Zarządowi Związku Subregionu Zachodniego”. Z kolei na wniosek Dyrektora Biura Związku
wprowadzono autopoprawkę w §4, ust. 2, który otrzymał następujące brzmienie: „Decyzje podczas
posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów
decyduje głos Lidera, a w przypadku jego nieobecności Koordynatora Grupy roboczej lub
wyznaczonego przez niego zastępcy”. Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania,
w trakcie którego zaktualizowana uchwała nr 40/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
h)
Kolejno zaprezentowano projekt uchwały nr 41/2019 w sprawie: powołania Grupy roboczej ds.
zrównoważonej mobilności. W temacie powołania nowej Grupy roboczej wywiązała się dyskusja.
W pierwszej kolejności uzupełniono jej skład o przedstawiciela Miasta Raciborza, Pana Dominika
Koniecznego, jak również przedstawicieli Miasta Wodzisław Śląski – jako członka Grupy wskazano Panią
Katarzynę Banek, zaś jako zastępcę Pana Mateusza Jamiołę. Kolejno Członkowie Zarządu dyskutowali
nad zakresem prac Grupy i celem, do jakiego ma zostać powołana. Z uwagi na fakt, iż w pierwotnym
założeniu Grupa miała zajmować się przede wszystkim integracją systemu transportu rowerowego
ustalono, że należy ponownie przeanalizować regulamin prac Grupy oraz jej skład osobowy. W związku
z powyższym projekt uchwały nr 41/2019 nie został przyjęty. Zmodyfikowana treść uchwały ma zostać
poddana pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
i)
W następnym punkcie przedstawiono projekt uchwały nr 42/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Dyrektor Biura Związku przedstawił zmiany w schemacie
organizacyjnym Biura Związku. Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji, po czym
przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
j)
W dalszej kolejności zaprezentowano projekt uchwały nr 43/2019 w sprawie: poparcia stanowiska
Miasta Rydułtowy dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji. Dyrektor Biura Związku po krótce przedstawił
stanowisko samorządu dot. zapisu w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji z dn. 10 maja 2018 r.
5

w art. 3, który mówi: „Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach
występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż”.
Głos zabrał Pan Leszek Bizoń Starosta Powiatu Wodzisławskiego, który stwierdził, iż stanowisko Miasta
Rydułtowy dotyczy również innych samorządów, gdzie występują niezagospodarowane złoża kopalin.
W związku z powyższym proponuje zmodyfikowanie treści stanowiska i objęcia nim całego terenu
Subregionu Zachodniego, gdzie wskazany problem występuje. W temacie wywiązała się dyskusja.
Członkowie Zarządu ustalili, iż Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim przygotuje
zaktualizowane stanowisko. Przewodniczący Zarządu zawnioskował również o skierowanie
korespondencji do Burmistrza Miasta Rydułtowy z informacją, iż Zarządu Związku popiera stanowisko
miasta, jednak uchwała zostanie zmodyfikowana i przesłana w terminie późniejszym do Minister
Przedsiębiorczości i Technologii. Wobec powyższego projekt uchwały nr 43/2019 nie został przyjęty.
Zmodyfikowana treść uchwały ma zostać poddana pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
k)
Następnie omówiono projekt uchwały nr 44/2019 w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory
dotyczącego uwzględnienia zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji. Przewodniczący Zarządu Związku
wskazał, iż treść stanowiska powinna zostać również wysłana do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
Związku Miast Polskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Następnie
przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
l)
Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 45/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego
programu „STOP SMOG” wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia
6 grudnia 2018 roku. W temacie wywiązała się dyskusja. Członkowie Zarządu wnieśli do treści
stanowiska jedną uwagę, w zakresie możliwości wprowadzenia w programie opcji dotacji i grantów,
przy jednoczesnej likwidacji limitów wkładów własnych mieszkańców. Treść uchwały wraz
z zmodyfikowanym stanowiskiem została poddana pod głosowanie, w trakcie którego uchwała nr
45/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
m)
W następnym punkcie omówiono projekt uchwały nr 46/2019 w sprawie: przesunięć środków
finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2019 rok. Dokonano przesunięć środków
finansowych w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wobec braku pytań
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przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 46/2019 została przyjęta jednogłośnie
(11 głosów „za”).
n)
W dalszej kolejności zaprezentowano projekt uchwały nr 47/2019 w sprawie: zwołania Zgromadzenia
Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku. Członkowie Zarządu Związku ustalili, że Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku odbędzie się w dniu 11.06.19 r.
na godzinę 11.00 w Hotelu JAWOR w Jaworze. Następnie przystąpiono do głosowania, w trakcie
którego uchwała nr 47/2019 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
o)
Kolejno przedstawiono projekt uchwały nr 48/2019 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu
pt. „Wymiana pokrycia dachowego z eternitowego na blachodachówkę w budynku …Domaro
w Wodzisławiu Śląskim” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24288/18, dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego. Poinformowano
Członków Zarządu, iż w dniu 16.04.2019 r. do Biura Związku wpłynął wniosek o udzielenie
rekomendacji dla przedmiotowego projektu od …DOMARO Spółka z o.o. Wniosek został również
pozytywnie zarekomendowany przez Członka Związku RIT, Miasto Wodzisław Śląski. Wobec braku
pytań przystąpiono do głosowania, w trakcie którego uchwała nr 48/2019 została przyjęta jednogłośnie
(11 głosów „za”).
p)
Na koniec zaprezentowano projekt uchwały nr 49/2019 w sprawie: zmiany adresu siedziby Związku.
Od 1 maja 2019 r. zmianie ulega adres siedziby Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z ul. Białych 7 w Rybniku na ulicę Rudzką 13C w Rybniku.
Zgromadzeni Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały. Uchwała nr 49/2019
została przyjęta jednogłośnie (11 głosów „za”).
Ad. 4)
W sprawach bieżących Dyrektor Biura Związku przedstawił stan realizacji RIT RPO WSL 2014-2020:


wnioski wybrane do dofinansowania – 66,71% (całe RPO WSL – 67,75%);



kontraktacja – 65,10% (całe RPO WSL – 64,53%);



zatwierdzone wnioski o płatność – 23,53% (całe RPO WSL – 21,10%);



certyfikacja do UE – 22,57% (całe RPO WSL – 20,35%).
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Kolejno przedstawiono informacje z posiedzeń Grup roboczych. Grupa robocza ds. gospodarowania
odpadami na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego spotkała się 9 kwietnia br.
w UM Rybnik. Podczas posiedzenia Grupy roboczej, poruszono temat zakładów termicznego
przekształcania odpadów komunalnych. Członkowie Grupy roboczej widzą dużą potrzebę utworzenia
takiego zakładu również na terenie naszego Subregionu. Z uwagi na rosnącą ilość zbieranych odpadów,
rozwiązanie takie mogłoby być dużym ułatwieniem dla gmin. Wszyscy Członkowie Grupy roboczej
jednogłośnie popierają takie rozwiązanie, jednak wymaga ono w pierwszej kolejności rozeznania
tematu. Zaproponowano skierowanie do PGE zapytania o możliwości i ewentualne plany takiego
przedsięwzięcia. Grupa nie wypracowała w tym temacie żadnego oficjalnego stanowiska. Podczas
spotkania Grupa poruszyła, również temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach. Podjęto rekomendację odnośnie: poparcia stanowiska Miasta Żory w sprawie zmian
w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ostatnie posiedzenie Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego
odbyło się 10 kwietnia br. w UM Racibórz. Podczas spotkania szeroko omówiono założenia rządowego
Programu STOP SMOG. Przedstawiciele samorządów wyrazili swoją opinię na temat programu,
omówili zagrożenia dla budżetów JST jakie program za sobą niesie. Podczas spotkania członkowie
Grupy roboczej wypracowali rekomendację dla Zarządu Związku odnośnie programu STOP SMOG.
Rekomendacja została wyrażona w formie stanowiska Zarządu Związku i zostanie przekazana do
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Kolejne spotkanie Grupy zostało zaplanowane na
15 maja br. w Rybniku.
Do Biura Związku zwróciła się z zapytaniem firma ACTIV-FOTO w sprawie udziału przedstawicieli firmy
w wyjazdowym spotkaniu Członków Związku. Firma zajmuje się aktualizacją Street View (na licencji
Google), tworzeniem wirtualnych spacerów i ich publikowaniem na mapach, tworzeniem materiałów
multimedialnych w celu zwiększenia atrakcyjności obiektów w Internecie. Po zapoznaniu się z ofertą
firmy, Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udział podmiotu w spotkaniu Członków Związku
zaplanowanym na czerwiec br.
Kolejno w dniu 03.04.2019 r. w Biurze Związku odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ENERGIA
OPTIMUM Sp. z o.o. Firma zajmuje się organizacją i prowadzeniem przetargów grupowych na zakup
energii elektrycznej przez JST i ich jednostki zależne. Członkowie Zarządu otrzymali ofertę firmy do
zapoznania się, z możliwością podjęcia ewentualnej współpracy.
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W dniu 11.04.2019 r. w Biurze Związku odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Wydziału
Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawicielami firm,
które tworzyły strategię marketingową dla Jury oraz Beskidów. Zgodnie z założeniami Programu
Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim, w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad
stworzeniem takiej strategii również dla Subregionu Zachodniego. Szczegółowe informacje związane
z tym przedsięwzięciem zostaną omówione podczas wyjazdowego spotkania Członków Związku
w czerwcu br.
Na koniec Dyrektor Biura Związku poinformował Zgromadzonych, iż do Biura Związku wpłynęło
zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Śląskiego 2020+. Treść zawiadomienia zostanie rozesłana do wszystkich JST Subregionu Zachodniego
w celu zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie do 20 maja 2019 r.
Ad. 5)
Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.
Ad. 6)
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku Pan Mieczysław Kieca zamknął
posiedzenie.

Protokołowała:
(-) Aleksandra Grabarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
(-) Mieczysław Kieca

Rybnik, 17 kwietnia 2019 r.
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