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Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2021 rok 

 

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

 PODJĘTYCH W 2021 ROKU 
 
 

LP. 
NUMER 

UCHWAŁY 
DATA 

PODJĘCIA 
SPRAWA SZCZEGÓLY 

1. 1/2021 11.01.2021 

Zmiana uchwały nr 91/2020 Zarządu Związku Subregionu 
Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 18 września 2020 roku 
w sprawie: ustalenia terminu wpłaty składek członkowskich – 
celowych dla Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 
potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych 

Wyznaczono dzień 31 stycznia 2021 r. jako ostateczny termin 
wpłaty składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji    
działań edukacyjno-szkoleniowych przewidzianej na 2021 rok dla 
Miasta Radlina. 

2. 2/2021 18.01.2021 
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach 
naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20 

Zatwierdzono listę ocenionych projektów z poddziałania 5.2.2. 
Gospodarka odpadami – RIT. Treść uchwały przekazano do IZ RPO 
WSL 2014-2020. 

3. 3/2021 18.01.2021 
Wyrażenie zgody na podpisanie listu intencyjnego w sprawie 
utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice 
Śląskiej 

Wyrażono zgodę na podpisanie listu intencyjnego o współpracy 
z Województwem Śląskim, Politechniką Śląską oraz Miastem Rybnik 
w zakresie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera 
przy Politechnice Śląskiej. 

4. 4/2021 18.01.2021 

Poparcie starań Miasta Rydułtowy w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz 
z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym 
Machnikowiec w Rydułtowach” w ramach poddziałania 10.3.2. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT 

Poparto starania Miasta Rydułtowy będącego Członkiem Związku 
RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 94 707,26 zł. 

5. 5/2021 18.01.2021 
Powołanie Grupy roboczej ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji 

Powołuje się Grupę roboczą ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, której celem jest koordynacja prac związanych 
z programowaniem i wdrażaniem funduszu oraz przedstawianie 
wniosków z tych prac Zarządowi Związku. 
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6. 6/2021 03.02.2021 

Poparcie starań Wnioskodawcy: Indywidualnej Specjalistycznej 
Praktyki Lekarskiej Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN w zakresie 
zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. 
„Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze 
Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób 
niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów 
na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski” w ramach poddziałania 
10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT 

Poparto starania wnioskodawcy w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla przedmiotowego projektu o kwotę 135 960,73 
zł. 

7. 7/2021 18.02.2021 
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach 
naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20 

Zatwierdzono listę ocenionych projektów z poddziałania 4.3.2. 
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Treść uchwały 
przekazano do IZ RPO WSL 2014-2020. 

8. 8/2021 18.02.2021 
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach 
naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20 

Zatwierdzono listę ocenionych projektów z poddziałania 10.3.2. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT. Treść uchwały 
przekazano do IZ RPO WSL 2014-2020. 

9. 9/2021 18.02.2021 
Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i 
Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku 

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Biura Związku 
(utworzenie referatów) wprowadzono nowy regulamin 
organizacyjny. 

10. 10/2021 18.02.2021 

Aktualizacja Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. 
„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w 
budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego 

Zaktualizowano regulamin naboru wniosków i realizacji projektu 
pod kątem przeprowadzenia naboru uzupełniającego ciągłego. 

11. 11/2021 18.02.2021 

Aktualizacja Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. 
„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków 
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego 

Zaktualizowano regulamin naboru wniosków i realizacji projektu 
pod kątem przeprowadzenia naboru uzupełniającego ciągłego. 

12. 12/2021 18.02.2021 

Udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Zdobędę nową lub 
lepszą pracę” planowanego do złożenia w naborze nr 
RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 dla poddziałania 7.1.3. Poprawa 
zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 
i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 

Na podstawie wniosku Kancelarii Ekonomii Społecznej Non-Profit 
Sp. z o.o. udzielono rekomendacji dla przedmiotowego projektu. 

13. 13/2021 18.02.2021 

Udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Podniesienie 
kompetencji językowych oraz kompetencji cyfrowych dla 
mieszkańców Subregionu Zachodniego” planowanego do 
złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla 
poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs 

Na podstawie wniosku JKL Consulting Odział w Rybniku (CJS AXON) 
udzielono rekomendacji dla przedmiotowego projektu. 
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14. 14/2021 18.02.2021 
Aktualizacja składu Grupy roboczej ds. promocji marki turystycznej 
Kraina Górnej Odry 

Zmianie uległ skład Grupy roboczej w zakresie przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Gminy Krzyżanowice, Gminy 
Kuźnia Raciborska, Gminy Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, 
Miasta Wodzisław Śląski oraz Miasta Żory. 

15. 15/2021 18.02.2021 
Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 
Rybniku 

Zwołano Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 16.03.2021 r. na 
godzinę 10.00 z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej. 

16. 16/2021 18.02.2021 

Udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Kursy Językowe i 
Komputerowe – Podnieś swoje kompetencje!” planowanego do 
złożenia w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla 
poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs 

Na podstawie wniosku Centrum Szkoleniowego Masterlang Marek 
Leśniak udzielono rekomendacji dla przedmiotowego projektu. 

17. 17/2021 18.02.2021 

Udzielenie rekomendacji dla projektu pt. „Profesjonalne kadry 
w subregionie zachodnim woj. śląskiego” planowanego do złożenia 
w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-081/20 dla poddziałania 
11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs 

Na podstawie wniosku EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. udzielono 
rekomendacji dla przedmiotowego projektu. 

18. 18/2021 26.02.2021 

Poparcie apelu wyrażonego w piśmie skierowanym do Marszałka 
Województwa Śląskiego oraz Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie 
zamiany zasad umarzania części pożyczek z WFOŚiGW 
w Katowicach 

Treść uchwały przekazano do Marszałka Województwa Śląskiego 
oraz do Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

19. 19/2021 16.03.2021 
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych w ramach 
naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 

Zatwierdzono listę ocenionych projektów z poddziałania 5.2.2. 
Gospodarka odpadami – RIT. Treść uchwały przekazano do IZ RPO 
WSL 2014-2020. 

20. 20/2021 16.03.2021 

Podjęcie współpracy mającej na celu utrzymanie i poprawę 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz 
edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich 

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Województwem 
Śląskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego w celu podjęcia współpracy mającej na celu utrzymanie 
i poprawę walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych 
oraz edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich. 

21. 21/2021 16.03.2021 
Podjęcie współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. 
Jerzego Kukuczki w Katowicach w zakresie działalności badawczej, 
dydaktycznej, rozwoju, organizacji i promocji 

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z AWF im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach w celu podjęcia współpracy w zakresie działalności 
statutowej lub gospodarczej obu Partnerów, w tych 
w szczególności w obszarze działalności badawczej, dydaktycznej, 
rozwoju, organizacji i promocji. 
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22. 22/2021 16.03.2021 

Zmiana uchwały nr 15/2021 Zarządu Związku Subregionu 
Zachodniego z siedzibą w Rybniku z dnia 18 lutego 2021 r. 
w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Rybniku 

Wprowadzono zmiany w porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego 
poprzez dodanie projektu uchwały nr 5/2021. 

23. 23/2021 22.03.2021 

Ustalenie terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla 
Miasta Rydułtowy - Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 
potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych 

Wyznaczono dzień 30 kwietnia 2021 r. jako ostateczny termin 
wpłaty składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji 
działań edukacyjno-szkoleniowych przewidzianej na 2021 rok dla 
Miasta Rydułtowy. 

24. 24/2021 22.03.2021 

Zmiana uchwały nr 6/2009 Zarządu Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatrudnienia Pana 
Adama Wawocznego na stanowisku Dyrektora Biura Związku 

W związku z wprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej 
Biura Związku dokonano zmiany nazwy stanowiska Dyrektora. 

25. 25/2021 02.04.2021 

Poparcie wniosku wyrażonego w piśmie skierowanym do Zarządu 
Województwa Śląskiego w sprawie zgłoszenia zadania związanego 
z kontynuacją budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna do 
Krajowego Planu Odbudowy 

Poparto wniosek samorządów subregionu zachodniego 
województwa śląskiego (Miasta Racibórz, Miasta Rydułtowy, Gminy 
Rudnik, Gminy Kornowac, Gminy Gaszowice i Gminy Lyski) 
w sprawie zgłoszenia zadania związanego z kontynuacją budowy 
RDRP do KPO. Treść uchwały przekazano do Marszałka 
Województwa Śląskiego. 

26. 26/2021 02.04.2021 

Poparcie wniosku wyrażonego w piśmie skierowanym do Zarządu 
Województwa Śląskiego w sprawie zgłoszenia zadania związanego 
z budową Drogi Głównej Południowej do Krajowego Planu 
Odbudowy 

Poparto wniosek Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie 
zgłoszenia zadania związanego z budową DGP do KPO. Treść 
uchwały przekazano do Marszałka Województwa Śląskiego. 

27. 27/2021 19.04.2021 
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Rybniku 

Zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 
04.05.2021 r. na godzinę 10.00 z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej. 

28. 28/2021 27.04.2021 
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Rybniku 

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biura 
w zakresie nazewnictwa stanowiska Dyrektora oraz zakresu zadań 
dwóch referatów. 

29. 29/2021 27.04.2021 

Poparcie starań Gminy Lyski w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
w Suminie” w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno- 
ściekowa - RIT 

Poparto starania Gminy Lyski będącej Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 756 957,86 zł. 
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30. 30/2021 27.04.2021 

Poparcie starań Gminy Mszana w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla projektu pn. „Budowa systemu wentylacji wraz 
z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi” 
w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej – RIT 

Poparto starania Gminy Mszana będącej Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 736 871,85 zł. 

31. 31/2021 27.04.2021 

Poparcie starań Miasta Rybnika w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla projektu pn. „Centrum Usług 
Społecznościowych – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku” w ramach poddziałania 
10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT 

Poparto starania Miasta Rydułtowy będącego Członkiem Związku 
RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 76 201,78 zł. 

32. 32/2021 27.04.2021 
Wyrażenie woli współpracy ze Stowarzyszeniem ŚLĄSKIE 
POROZUMIENIE GOSPODARCZE ŚLĄSK.ONLINE w zakresie 
działalności statutowej partnerów 

Uchwała została wycofana z porządku obrad. 

33. 33/2021 04.05.2021 
Przyjęcie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku za 2020 rok 

Sprawozdanie wraz z załącznikami przedstawiono do zaopiniowania 
Komisji Rewizyjnej dnia 21 maja 2021 r. oraz Zgromadzeniu 
Ogólnemu w dniu 21 czerwca 2021 r. 

34. 34/2021 04.05.2021 
Przystąpienie do przygotowania Strategii Terytorialnej Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 

W związku z nowym okresem programowania na lata 2021-2027 
i konieczność wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
przystąpiono do przygotowania nowej strategii rozwoju. 

35. 35/2021 04.05.2021 

Poparcie starań Gminy Kornowac w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac” w ramach 
poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT 

Poparto starania Gminy Kornowac będącej Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 232 972,56 zł. 

36. 36/2021 12.05.2021 

Poparcie starań Gminy Miejskiej Żory w zakresie zwiększenia 
poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Ośrodek rekreacyjny 
w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji 
mieszkańców” w ramach poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych – RIT 

Poparto starania Gminy Miejskiej Żory będącej Członkiem Związku 
RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 6 794 182,45 zł. 

37. 37/2021 12.05.2021 

Ustalenie terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej na 
potrzeby promocji Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podczas 
Festiwalu Krainy Górnej Odry 

Wyznaczono dzień 31 maja 2021 r. jako ostateczny termin wpłaty 
składki członkowskiej – celowej na potrzeby promocji Członków 
Związku podczas Festiwalu Górnej Odry. 
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38. 38/2021 12.05.2021 

Zmiana uchwały nr 23/2021 Zarządu Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia terminu 
wpłaty składki członkowskiej – celowej dla Miasta Rydułtowy - 
Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji 
działań edukacyjno-szkoleniowych 

Zmieniono termin wpłaty składki członkowskiej – celowej 
z 30 kwietnia 2021 r. na 31 maja 2021 r. 

39. 39/2021 12.05.2021 

Ustalenie terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla 
Miasta Jastrzębie-Zdrój - Członka Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych 

Wyznaczono dzień 31 maja 2021 r. jako ostateczny termin wpłaty 
dodatkowej składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji 
działań edukacyjno-szkoleniowych przewidzianej na 2021 rok dla 
Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

40. 40/2021 12.05.2021 

Ustalenie terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla 
Gminy Lubomia – Członka Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na 
potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych 

Wyznaczono dzień 31 maja 2021 r. jako ostateczny termin wpłaty 
składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji działań 
edukacyjno-szkoleniowych przewidzianej na 2021 rok dla Gminy 
Lubomia. 

41. 41/2021 12.05.2021 
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Rybniku 

Zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 
27.05.2021 r. na godzinę 10.00 z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej. 

42. 42/2021 19.05.2021 
Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku 

Zwołano Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 21.06.2021 r. na 
godzinę 14.00 w Brennej. 

43. 43/2021 19.05.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania wnioskodawcy w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla przedmiotowego projektu o kwotę 1 703 
596,94 zł. 

44. 44/2021 19.05.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania Gminy Lyski będącej Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 70 765,29 zł. 
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45. 45/2021 19.05.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania Miasta Rybnika będącego Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 86 854,54 zł. 

46. 46/2021 19.05.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania Miasta Rybnika będącego Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 428 122,39 zł. 

47. 47/2021 19.05.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania Miasta Rybnika będącego Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 38 744,55 zł. 

48. 48/2021 19.05.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania Miasta Raciborza będącego Członkiem Związku 
RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 84 583,46 zł. 

49. 49/2021 19.05.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania Miasta Raciborza będącego Członkiem Związku 
RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 78 066,62 zł. 

50. 50/2021 19.05.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania Miasta Raciborza będącego Członkiem Związku 
RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 416 247,71 zł. 

51. 51/2021 07.06.2021 

Poparcie starań Gminy Krzyżanowice w zakresie zwiększenia 
poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja budynku 
dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie” w ramach 
poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
– RIT 

Poparto starania Gminy Krzyżanowice będącej Członkiem Związku 
RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 312 512,16 zł. 
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52. 52/2021 07.06.2021 

Poparcie starań Gminy Krzyżanowice w zakresie zwiększenia 
poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach” w ramach 
poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 

Poparto starania Gminy Krzyżanowice będącej Członkiem Związku 
RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 1 159 375,50 zł. 

53. 53/2021 22.06.2021 
Przyjęcie stanowiska dotyczącego gospodarowania terenami 
pokopalnianymi będącymi w dyspozycji Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. 

Treść stanowiska przekazano do Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytutu Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. 

54. 54/2021 22.06.2021 

Ustalenie terminu wpłaty składki członkowskiej – celowej dla 
Powiatu Wodzisławskiego - Członka Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych 

Wyznaczono dzień 30 lipca 2021 r. jako ostateczny termin wpłaty 
składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji działań 
edukacyjno-szkoleniowych przewidzianej na 2021 rok dla Powiatu 
Wodzisławskiego. 

55. 55/2021 29.06.2021 

Poparcie starań Gminy Nędza w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla 
Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” w ramach poddziałania 
5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT 

Poparto starania Gminy Nędza będącej Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 317 045,01 zł. 

56. 56/2021 29.06.2021 
Przesunięcie środków finansowych w strukturze zadań planu 
finansowego na 2021 rok 

Dokonano przesunięć środków finansowych w strukturze zadań 
planu finansowego na 2021 rok w sposób, który został określony 
w załączniku nr 1 do uchwały. 

57. 57/2021 15.07.2021 
Przyjęcie stanowiska do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych 
ustaw 

Stanowisko w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały przekazano do 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

58. 58/2021 15.07.2021 
Wyrażenie zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy 
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu w zakresie 
promocji turystycznej marki „Kraina Górnej Odry” 

Wyrażono zgodę na popisanie listu intencyjnego o współpracy 
z PWSZ w Raciborzu w zakresie promocji turystycznej marki „Kraina 
Górnej Odry” zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały. 

59. 59/2021 25.08.2021 

Aktualizacja Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. 
„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w 
budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego 

Zaktualizowano Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu 
pod kątem zmiany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 



9 

 

60. 60/2021 25.08.2021 

Wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji 
projektu pn. „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego 

Wyrażono zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu 
pn. „Gminy z dobrą energią…” z 31.12.2021 r. na 31.01.2022 r. 

61. 61/2021 25.08.2021 

Aktualizacja Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu pn. 
„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków 
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego 

Zaktualizowano Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu 
pod kątem zmiany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

62. 62/2021 25.08.2021 

Wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji 
projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla 
budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego 

Wyrażono zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu 
pn. „Łączymy z energią…” z 31.12.2021 r. na 31.01.2022 r. 

63. 63/2021 31.08.2021 

Poparcie 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 

Poparto starania Miasta Rybnika będącego Członkiem Związku RIT 
w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 773 777,00 zł. 

64. 64/2021 20.09.2021 
Przesunięcie środków finansowych w strukturze zadań planu 
finansowego na 2021 rok 

Dokonano przesunięć środków finansowych w strukturze zadań 
planu finansowego na 2021 rok w sposób, który został określony 
w załączniku nr 1 do uchwały. 

65. 65/2021 20.09.2021 
Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 
Rybniku 

Zwołano Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 8 listopada 2021 r. 
na godzinę 15.00 w Brennej. 

66. 66/2021 08.11.2021 
Przyjęcie projektu ramowego planu działalności Związku na 2022 
rok 

Ramowy plan działalności przedstawiono Zgromadzeniu Ogólnemu 
Związku w dniu 8 listopada 2021 r. 

67. 67/2021 08.11.2021 Przyjęcie projektu planu finansowego Związku na 2022 rok 
Plan finansowy przedstawiono Zgromadzeniu Ogólnemu Związku 
w dniu 8 listopada 2021 r. 
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68. 68/2021 07.12.2021 

Poparcie starań Gminy Godów w zakresie zwiększenia poziomu 
dofinansowania dla projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest na terenie Gminy Godów” w ramach 
poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT 

Poparto starania Gminy Godów będącej Członkiem Związku RIT w 
zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla przedmiotowego 
projektu o kwotę 130 717,45 zł. 

69. 69/2021 10.12.2021 

Poparcie starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia 
poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i 
zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy 
Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta” 
w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i 
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 
mieszkaniowej – RIT 

Poparto starania Miasta Jastrzębie-Zdrój będącego Członkiem 
Związku RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 
przedmiotowego projektu o kwotę 755 528,24 zł. 

70. 70/2021 28.12.2021 
Przyjęcie stanowiska w zakresie Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych wdrażanych w ramach Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 

Stanowisko w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały przekazano do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

71. 71/2021 28.12.2021 
Przyjęcie stanowiska w zakresie propozycji podziału środków w 
ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” 

Stanowisko w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały przekazano do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

72. 72/2021 28.12.2021 
Przesunięcie środków finansowych w strukturze zadań planu 
finansowego na 2021 rok 

Dokonano przesunięć środków finansowych w strukturze zadań 
planu finansowego na 2021 rok w sposób, który został określony 
w załączniku nr 1 do uchwały. 

73. 73/2021 28.12.2021 

Ustalenie terminu wpłaty składek członkowskich – celowych dla 
Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby realizacji 
działań edukacyjno-szkoleniowych w 2022 roku 

Wyznaczono dzień 31 stycznia 2022 r. jako ostateczny termin 
wpłaty składki członkowskiej – celowej na potrzeby realizacji 
działań edukacyjno-szkoleniowych przewidzianej na 2022 rok. 

 


