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Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 16 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 16 kwietnia 2020 r. na godz. 13.00, w związku z potrzebą podjęcia następujących uchwał:  

 

a) nr 45/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Pszów w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową 

kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – 

RIT; 

b) nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19; 

c) nr 47/2020 w sprawie: podjęcia działań zaradczych wpływających na sytuację społeczno-

gospodarczą regionu w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

 

W celu przeprowadzenia głosownia nad listą ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-

24-318/19 w trybie korespondencyjnym oraz w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce 

wprowadzono odpowiednie procedury dochowania poufności. Opis procedur zawarto w wiadomości 

przekazującej materiały na posiedzenie Zarządu Związku, która sanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. Wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w głosowaniu podpisali deklaracje poufności 
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oraz zostali pouczeni, że w sytuacji złamania zasady poufności zastosowanie mają zapisy art. 233 

ustawy Kodeks Karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.). Nie odnotowano przypadków naruszeń 

poufności. 

 

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 16.04.2020 r. do godz. 13.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisk 

Członków Zarządu, stwierdzono, iż wyniki głosowania prezentują się następująco: 

a) nr 45/2020 w sprawie: poparcia starań Miasta Pszów w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową 

kanalizacji w Aglomeracji Pszów” w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – 

RIT – 11 głosów „ZA”; 

b) nr 46/2020 w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr 

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19 – 11 głosów „ZA”; 

c) nr 47/2020 w sprawie: podjęcia działań zaradczych wpływających na sytuację społeczno-

gospodarczą regionu w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

– 10 głosów „ZA”. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięto posiedzenie Zarządu Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku w trybie korespondencyjnym. 

 

 

         Protokołował: 

      (-) Adam Wawoczny 

 

 

 

 

Rybnik, 16 kwietnia 2020 r. 

 Przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 
                                (-) Mieczysław Kieca 

 


