
 

 

1/2 

 

Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 25 czerwca 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. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, 

8. Grzegorz Swoboda – Starosta Powiatu Raciborskiego, 

9. Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego, 

10. 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 25 czerwca 2020 r. na godz. 12.00, w związku z potrzebą podjęcia następujących uchwał:  
 

a) nr 67/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt.  „Cel: sukces zawodowy” 

planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. 

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia 

– konkurs; 
 

b) nr 68/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wzmocnienie potencjału 

mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udział w szkoleniach 

językowych i informatycznych” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-

24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs; 
 

c) nr 69/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Program Aktywizacji 

Zawodowej osób 30+ z Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr 

RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia 

osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs; 
 

d) nr 70/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 
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Na podstawie wydruków z prowadzonej korespondencji które stanowią załączniki do niniejszego 

protokołu, stwierdzono o prawomocności obrad (w posiedzeniu uczestniczyło 10 z 11 Członków 

Zarządu). 

 

Po wniesieniu do dnia 25.06.2020 r. do godz. 12.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisk 

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

 

a) nr 67/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt.  „Cel: sukces zawodowy” 

planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. 

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia 

– konkurs – 10 głosów „ZA”; 
 

b) nr 68/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Wzmocnienie potencjału 

mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udział w szkoleniach 

językowych i informatycznych” planowanego do złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-

24-078/20 dla poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs – 10 głosów „ZA”; 
 

c) nr 69/2020 w sprawie: udzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Program Aktywizacji 

Zawodowej osób 30+ z Subregionu Zachodniego” planowanego do złożenia w naborze nr 

RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia 

osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – 10 głosów „ZA”; 
 

d) nr 70/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – 

10 głosów „ZA”. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięto posiedzenie Zarządu Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku w trybie korespondencyjnym. 

 

 

         Protokołował: 

      (-) Adam Wawoczny 
 
 

 

Rybnik, 25 czerwca 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 

(-) Mieczysław Kieca 

 


