
UCHWAŁA NR 84/2019 

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

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
 

w sprawie:    zmiany uchwały nr 77/2019 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 lipca 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 zostano 

zwołane na dzień 28.08.2019 r. na godzinę 11.00 w Rybniku, poprzez: 

 

a) dodanie projektu uchwały nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2018 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: 

ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Gminy z dobrą 

energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 

b) zmianę numeru porządkowego uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019 

z numeru 22/2019 na 23/2019; 

c) dodanie projektu uchwały nr 24/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego 

skutków zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet 

samorządów w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego; 

d) dodanie projektu uchwały nr 25/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki 

członkowskiej - celowej na potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE 

w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 

e) dodanie punktu 7: Przyjęcie listów intencyjnych w zakresie współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego w realizacji zintegrowanych, partnerskich projektów w ramach 

unijnej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. 

 

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 

 

(-) Mieczysław Kieca 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/2019 
 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
z dnia 28 sierpnia 2019  r. 

 

PORZĄDEK OBRAD  

Zgromadzenia Ogólnego Związku  Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

Rybnik, 28 sierpnia 2019 r. 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia  

2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia 

3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał 

4. Powołanie Sekretarza 

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 
 

a) nr 20/2019 w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych za 2018 rok”; 

 

b) nr 21/2019 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; 
 

c) nr 22/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 

9 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej - celowej na 

potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 
 

d) nr 23/2019 w sprawie: zmiany planu finansowego na rok 2019; 
 

e) nr 24/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków zmian w ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego; 
 

f) nr 25/2019 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej - celowej na 

potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych 

na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 
 

7. Przyjęcie listów intencyjnych w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

w realizacji zintegrowanych, partnerskich projektów w ramach unijnej perspektywy finansowej 

w latach 2021-2027 
 

8. Sprawy bieżące 

9. Zakończenie obrad  


