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Protokół z korespondencyjnego posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 19 maja 2021 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. Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta 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 19 maja 2021 r. na godz. 12.00, w związku z potrzebą podjęcia następujących uchwał:  
 

a) nr 42/2021 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku; 

b) nr 43/2021 w sprawie: poparcia starań Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Kuźni Raciborskiej w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” w ramach 

poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT; 

c) nr 44/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Lyski w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie”  

w ramach 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT; 

d) nr 45/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rybnika – etap II” w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT; 
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e) nr 46/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 

w Rybniku” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT; 

f) nr 47/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka 

Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” w ramach 

poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT; 

g) nr 48/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka 

odpadami – RIT; 

h) nr 49/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V” 

w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT; 

i) nr 50/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich – Lewy Brzeg 

Odry w Raciborzu” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT. 

 

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 19.05.2021 r. do godz. 12.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisk 

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

 

a) nr 42/2021 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – 10 głosów „ZA”; 

b) nr 43/2021 w sprawie: poparcia starań Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Kuźni Raciborskiej w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 

„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” w ramach 

poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT – 10 głosów „ZA”; 
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c) nr 44/2021 w sprawie: poparcia starań Gminy Lyski w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie”  

w ramach 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT – 10 głosów „ZA”; 

d) nr 45/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rybnika – etap II” w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT – 10 głosów „ZA”; 

e) nr 46/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 

w Rybniku” w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 10 głosów „ZA”; 

f) nr 47/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka 

Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku” w ramach 

poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – 10 głosów „ZA”; 

g) nr 48/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji” w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka 

odpadami – RIT – 10 głosów „ZA”; 

h) nr 49/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V” 

w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 10 głosów „ZA”; 

i) nr 50/2021 w sprawie: poparcia starań Miasta Racibórz w zakresie zwiększenia poziomu 

dofinansowania dla projektu pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich – Lewy Brzeg 

Odry w Raciborzu” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT 

– 10 głosów „ZA”. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad, zamknięto posiedzenie Zarządu Związku Subregionu 

Zachodniego z siedzibą w Rybniku w trybie korespondencyjnym. 

 

 

         Protokołowała: 

  (-) Aleksandra Grabarczyk 
 

 

Rybnik, 19 maja 2021 r. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
(-) Mieczysław Kieca 

 


