Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

W korespondencyjnym posiedzeniu uczestniczyli:
1. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śl., Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,
4. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów,
5. Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac,
7. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
8. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
9. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego,
10. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego,
11. Leszek Bizoń – Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Realizacja posiedzenia:
Decyzją Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Mieczysława Kiecy, na podstawie
§ 5 ust. 1 Regulaminu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, zwołano posiedzenie Zarządu Związku w trybie korespondencyjnym
w dniu 2 kwietnia 2020 r. na godz. 12.00, w związku z potrzebą podjęcia następujących uchwał:
a) nr 43/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia terminu wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r.;
b) nr 44/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Radlina w zakresie zwiększenia poziomu
dofinansowania dla projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87
w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych – RIT.
W dniu 01.04.2020 r. do Biura Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku wpłynęło pismo
Prezydenta Miasta Raciborza Pana Dariusza Polowego w sprawie wniosku o wycofanie projektu
uchwały nr 43/2020 z porządku obrad. Tego samego dnia treść dokumentu została przekazana do
pozostałych Członków Zarządu w celu głosowania nad wycofaniem z porządku obrad uchwały
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia terminu wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r. W wyniku przeprowadzonego głosowania
do dnia 02.04.2020 r. do godz. 11.30: 3 Członków Zarządu było „ZA” wycofaniem wniosku, 1 Członek
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Zarządu był „PRZECIW”. W związku z powyższym, ze względu na brak uzyskania odpowiedzi od
większości Zarządu Związku uznano wniosek Pana Dariusza Polowego za odrzucony.
Następnie na podstawie wydruków z prowadzonej korespondencji, które stanowią załączniki do
niniejszego protokołu, stwierdzono o prawomocności obrad (w posiedzeniu uczestniczyło
11 z 11 Członków Zarządu).
Po wniesieniu do dnia 02.04.2020 r. do godz. 12.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisk
Członków Zarządu, stwierdzono, iż wyniki głosowania prezentują się następująco:
a) nr 43/2020 w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia terminu wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 10 maja 2020 r. – 8 głosów „ZA”
i 1 głos „WSTRZYMUJE SIĘ”;
b) nr 44/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Radlina w zakresie zwiększenia poziomu
dofinansowania dla projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87
w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych” w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych – RIT – 11 głosów „ZA”.
Jednocześnie tego samego dnia telefonicznie ustalono z Członkami Zarządu wyrażającymi poparcie dla
uchwały nr 43/2020, iż zmianie ulegnie treść pierwszego akapitu w załączniku nr 1 do przedmiotowej
uchwały. Sformułowanie o treści:
Zarząd Związku, który reprezentuje 28 samorządów z terenu subregionu zachodniego województwa
śląskiego stanowczo przeciwstawia się organizacji wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r.w
warunkach ogłoszonej przez Ministra Zdrowia epidemii, spowodowanej rozprzestrzeniającym się
wirusem SARS-CoV-2 wywołującej chorobę COVID-19. Przeprowadzenie wyborów we wskazanym
terminie stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia Polek i Polaków
zastąpiono nowym brzmieniem:
Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku stanowczo przeciwstawia się organizacji wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2020 r.
w warunkach ogłoszonej przez Ministra Zdrowia epidemii, spowodowanej rozprzestrzeniającym się
wirusem SARS-CoV-2 wywołującej chorobę COVID-19. Przeprowadzenie wyborów we wskazanym
terminie stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia Polek i Polaków.
W pozostałym zakresie nie wprowadzono zmian do treści stanowiska.
Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięto posiedzenie Zarządu Związku Subregionu
Zachodniego z siedzibą w Rybniku w trybie korespondencyjnym.
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Protokołował:
(-) Adam Wawoczny

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

Rybnik, 2 kwietnia 2020 r.
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