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Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2018 rok 

 

ZESTAWIENIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW  
SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU 

PODJĘTYCH W 2018 ROKU 

LP. 
NUMER 

UCHWAŁY 
DATA PODJĘCIA SPRAWA WYKONANIE 

1. 1/2018 02.03.2018 

Przystąpienie do opracowania dokumentacji projektu 
planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-
24-199/17 w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła 
energii – konkurs RPO WSL 2014-2020 

Zgromadzenie Ogólne Korespondencyjne jednogłośnie przyjęło 
uchwałę i upoważniło Zarząd Związku do opracowania 
dokumentacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii w 
formule grantowej. 

2. 2/2018 02.03.2018 

Przystąpienie do opracowania dokumentacji projektu 
planowanego do złożenia w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-
24-224/17 w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej – konkurs RPO WSL 2014-2020 

Zgromadzenie Ogólne Korespondencyjne jednogłośnie przyjęło 
uchwałę i upoważniło Zarząd Związku do opracowania 
dokumentacji projektu z zakresu efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii w formule grantowej. 

3. 3/2018 09.04.2018 
Przyjęcie „Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL za 2017 rok” 

W związku z pełnieniem funkcji IP RIT RPO WSL na lata 2014-
2020 przyjęto sprawozdanie merytoryczne z realizacji 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego 
w 2017 roku. 

4. 4/2018 09.04.2018 

Ustalenie wysokości składki członkowskiej - celowej na 
potrzeby projektu: „Łączymy z energią” – montaż instalacji 
OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego 

Ustalono wysokość składki członkowskiej – celwej przeznaczonej 
na potrzeby wkładu własnego do projektu pn. „Łączymy z 
energią…” dla 10 JST uczestniczących w projekcie: Gminy 
Godów, Gminy Krzyżanowice, Gminy Marklowice, Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, Miasta Racibórz, Miasta Pszów, Miasta 
Rybnika, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski i Miasta 
Żory. 

5. 5/2018 09.04.2018 

Ustalenie wysokości składki członkowskiej - celowej na 
potrzeby projektu: „Gminy z dobrą energią” - wymiana 
urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

Ustalono wysokość składki członkowskiej – celwej przeznaczonej 
na potrzeby wkładu własnego do projektu pn. „Gminy z dobrą 
energią…” dla 13 JST uczestniczących w projekcie: Gminy 
Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-
Zdrój, Gminy Mszana, Gminy Lubomia, Gminy Pietrowice 
Wielkie, Miasta Racibórz, Miasta Pszów, Miasta Rybnika, Miasta 
Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski i Miasta Żory. 



 

 

2 

 

6. 6/2018 24.05.2018 

Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Łączymy z energią” – 
montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków 
niezbędnych do realizacji tego projektu 

Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie przyjęło uchwałę o 
przystąpieniu do realizacji projektu i zabezpieczeniu środków na 
ten cel w latach 2019-2021. 

7. 7/2018 24.05.2018 

Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Nie truj sąsiada, czyli 
gmina z (dobrą) energią 2. Modelowa kampania edukacyjno-
informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji” w ramach 
Działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i 
akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia 
związane z obchodami świąt ekologicznych WFOŚiGW w 
Katowicach oraz zabezpieczenia środków niezbędnych do 
realizacji tego projektu 

Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie przyjęło uchwałę o 
przystąpieniu do realizacji projektu i zabezpieczeniu środków na 
ten cel w latach 2018-2019. 

8. 8/2018 24.05.2018 Zmiana planu finansowego na rok 2018 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym zgodnie z treścią 
podjętej uchwały. 

9. 9/2018 12.06.2018 

Przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gminy z dobrą 
energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach 
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz 
zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji tego 
projektu 

Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie przyjęło uchwałę o 
przystąpieniu do realizacji projektu i zabezpieczeniu środków na 
ten cel w latach 2019-2021. 

10. 10/2018 12.06.2018 
Przyjęcie sprawozdania z działalności Związku Gmin i 
Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku za 2017 rok 

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę. Sprawozdanie 
zostało przekazane do Urzędu Skarbowego oraz Wojewody 
Śląskiego. 

11. 11/2018 12.06.2018 Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok 
Zgromadzenie postanowiło udzielić absolutorium Zarządowi 
Związku za 2017 rok. 

12. 12/2018 12.06.2018 Zmiana planu finansowego na rok 2018 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym zgodnie z treścią 
podjętej uchwały. 
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13. 13/2018 14.11.2018 Zmiana planu finansowego na rok 2018 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym zgodnie z treścią 
podjętej uchwały. 

14. 14/2018 14.11.2018 Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2019 rok 
Zgromadzenie postanowiło pozostawić w 2019 roku wysokość 
składki członkowskiej z roku 2018. 

15. 15/2018 14.11.2018 Uchwalenie ramowego planu działalności Związku na rok 2019 
Przyjęto dokument, który stanowił podstawę działalności 
merytorycznej Związku w 2019 roku. 

16. 16/2018 14.11.2018 Przyjęcie planu finansowego Związku na rok 2019 
Przyjęto dokument, który stanowił podstawę działalności 
finansowej Związku w 2019 roku. 


