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Uchwała Nr 1/2021

Komitetu Sterującego ZIT 
z dnia .-F. stycznia 2021 roku 

w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu KS ZIT

na podstawie § 2 porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna uchwala się 

co następuje:

§ 1

Komitet Sterujący ZIT przyjmuje zmianę Regulaminu KS ZIT w formie aneksu nr 1 w zakresie 

możliwości prowadzenia posiedzeń w formie online.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Komitetu 
Sterującego ZIT.

Uchwałę podjęto w trybie przewidzianym w § 6 Regulaminu pracy Komitetu Sterującego ZIT, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2015 Komitetu Sterującego ZIT z 23 czerwca 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu KS ZIT, tj. w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania 
posiedzenia KS ZIT.
W trybie obiegowym głosowało .f. członków Komitetu Sterującego ZIT na ogólną liczbę 7 Członków 
Komitetu Sterującego ZIT. Za podjęciem uchwały oddano .T. głosów, przeciw oddano głosów, 
głosów wstrzymujących się oddano ,Q.

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.
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Załącznik 
do Uchwały Nr 1 
Komitetu Sterującego ZIT 
z dnia .ł". stycznia 2021 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu pracy Komitetu Sterującego ZIT

Działając w oparciu o § 2 porozumienia z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie współdziałania celem 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 
ustala się regulamin pracy Komitetu Sterującego ZIT - zwany dalej „regulaminem”. Do regulaminu 
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1
1. Do § 4 wprowadza się ust. 7 o brzmieniu: „Posiedzenia KS ZIT mogą odbywać się w formie 

spotkania online. Decyzję o formie posiedzenia podejmuje Przewodniczący KS ZIT”.

2. Do § 4 wprowadza się ust. 8 o brzmieniu: „Posiedzenia KS ZIT w formie online prowadzone są za 
pomocą platformy internetowej”.

3. Do § 4 wprowadza się ust. 9 o brzmieniu: „Link do platformy jest przesyłany do upoważnionych 
przedstawicieli gmin MOF przez Biuro ZIT”.

4. Do § 5 wprowadza się ust. 7 o brzmieniu: „W przypadku głosowania w formie online Członkowie 
KS ZIT głosują poprzez wypowiedzenie się ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ po wyczytaniu 
ich imienia i nazwiska przez Przewodniczącego KS ZIT, zgodnie z kolejnością na liście 
obecności”.

5. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Głosowanie w trybie obiegowym odbywa się przy pomocy poczty 
elektronicznej”.

§2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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