
 
 

UCHWAŁA NR 58/2021 

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

z dnia 15 lipca 2021 r. 
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Raciborzu w zakresie promocji turystycznej marki „Kraina Górnej 
Odry”. 
 

 
 

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt c) i ust. 2, w związku z § 4 ust. 4 i 5 oraz § 5 ust. 1 pkt o) i w) 

Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku 

 
 

Zarząd Związku 
uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na popisanie listu intencyjnego o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Raciborzu w zakresie promocji turystycznej marki „Kraina Górnej Odry”. 
 

§ 2 

Treść listu intencyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Upoważnia się Przewodniczącego Związku i Dyrektora Związku do podpisania listu intencyjnego 

w imieniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 

 



 

LIST INTENCYJNY 
 

 

podpisany w dniu .................. roku pomiędzy: 

 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, 

reprezentowaną przez: 

dr Pawła Strózika- Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

 

a 

 

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik, reprezentowanym przez: 

1. Mieczysława Kiecę – Przewodniczącego Związku, 

2. Adama Wawocznego – Dyrektora Związku. 

 

 

Preambuła 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to uczelnia, która od pokoleń kształci studentów  

na wielu kierunkach, jednym z nich jest turystyka i rekreacja. Badania rynku wskazują, że okres po 

ogólnoświatowej pandemii koronawirusa będzie należał do rynku usług turystycznych, związanych  

z zagospodarowaniem czasu wolnego. Ukończenie studiów na tym kierunku daje kompetencje 

oczekiwane nie tylko w branży związanej z biurami podróży, agencjami turystycznymi , ale także 

pozwala przygotować kadry dla samorządów dostrzegających korzyści ze wzmacniania potencjału 

turystycznego, jakim jest marka turystyczna Kraina Górnej Odry, zarządzana przez Związek Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Wiedza na temat 

atrakcji, jakie oferuje zarządzający marką pozwoli studentom budować narrację wzmacniającą ruch 

turystyczny.  

 

Strony niniejszego Listu deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie działań informacyjnych 

i promocyjnych dotyczących uczelni, a w szczególności kierunku turystyka i  rekreacja poprzez 

angażowanie w przedsięwzięcia służące rozwojowi turystyki. W ramach wskazanego działania 

wspierane będą inicjatywy związane z promocją marki Kraina Górnej Odry.  

 

 

 

 



Strony postanawiają: 

1. Podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji. 

2. Promować działania służące rozwojowi marki turystycznej Kraina Górnej Odry. 

3. Propagować wiedzę o turystyce oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby turystyki,. 

4. Rozwijać współpracę z Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu na podstawie 

aktualnych postanowień dot. udziału w wydarzeniach, które będą współorganizowane ze 

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z  siedzibą  

w Rybniku.   

  

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany listu intencyjnego, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego 

aneksu do niniejszego listu intencyjnego.  

2. Okres obowiązywania listu intencyjnego wynosi 2 lata. 

3. Niniejszy list intencyjny może zostać wypowiedziany przez każdą ze Stron z  zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Sposób realizacji wspólnych działań o których mowa  w niniejszym  liście intencyjnym, ustalane 

będą w odrębnie zawieranych umowach.  

5. Niniejszy list intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron. 

6. Niniejszy list intencyjny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

  

 


