
  

UCHWAŁA NR 21/2019 

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

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie:  zmiany uchwały nr 13/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r. 
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 

 
 
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt d), § 5 ust. 2 pkt o) oraz § 17 ust. 1 pkt f) i h) Statutu Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

 

Zgromadzenie Ogólne Związku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Dokonuje się zmiany uchwały nr 13/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r. 

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, poprzez: 

 

a) zmianę § 1 ust. 2, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: 
 

2. Wartość całkowita projektu to 106 530,00 zł, w tym: 

a. dofinansowanie ze WFOŚiGW w Katowicach – 79 410,00 zł; 

b. wkład własny – 27 120,00 zł. 

 

b) zmianę § 2, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

    
Zabezpiecza się w planach finansowych Związku na lata 2019 – 2020 środki finansowe 

z przeznaczeniem na realizację określonego w § 1 projektu w następujących wysokościach: 

 

 DOFINANSOWANIE WKŁAD WŁASNY ŁĄCZNIE 

ROK 2019 32 300,00 zł 11 920,00 zł 44 220,00 zł 

ROK 2020 47 110,00 zł 4 360,00 zł 51 470,00 zł 

ŁĄCZNIE NA LATA  
2019-2020 

79 410,00 zł 16 280,00 zł 95 690,00 zł 



  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
  Sekretarz:   

 
(-) Adam Wawoczny 

 

  

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

 

(-) Mieczysław Kieca 

 

 


