
Załącznik  
do uchwały Nr  35 /2017  
Zarządu Górnośląsko –    
Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia 8 grudnia 2017 r. 

PROJEKT  

 

UCHWAŁA Nr …../ 2017 

ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia …………………. 
 

w sprawie  
wyrażenia zgody na przejęcia wszelkich praw i obowiązków  

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach  
 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3) ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 730), na wniosek  Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 

  
 

uchwala się, co następuje: 
 
§1. Wyraża się zgodę na przejęcie z dniem 31 grudnia 2017 roku wszelkich praw 

i obowiązków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, 
wpisanego do Rejestru Związków Międzygminnych pod nr 284. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.  
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 
W dniu 22 listopada 2017 r. została podjęta przez Zgromadzenie Górnośląsko – 
Zagłębiowskiej Metropolii uchwała nr III/19/2017 w sprawie intencji przejęcia wszelkich 
praw i obowiązków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.  
W toku przeprowadzonej weryfikacji i analizy dokumentów Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów związanych z realizacją 
projektów z udziałem środków unijnych przez Górnośląski Związek Metropolitalny, 
stwierdzono co następuje: 
 
W okresie od 2010 r. do nadal, Górnośląski Związek Metropolitalny realizował  
10 projektów dofinansowanych ze środków UE.  Dziewięć z nich zostało już zakończonych 
a jeden jest w trakcie realizacji do roku 2019 - projekt prowadzi Główny Instytut Górnictwa. 
W jednym przypadku okres „trwałości projektu” już się zakończył, pozostałe znajdują się  
w okresie trwałości, co wiąże się z konsekwencjami związanymi z przechowywaniem 
dokumentacji projektowej, prowadzeniem sprawozdawczości oraz zabezpieczeniem 
środków finansowych na ich dalsze prowadzenie. Projekty znajdujące się w okresie 
trwałości mogą być również przedmiotem kontroli instytucji zarządzających środkami 
europejskimi, a wykryte niezgodności mogą skutkować nałożeniem korekty finansowej. 
W ramach prowadzonej analizy dokonano weryfikacji projektów pod kątem ewentualnych 
kosztów do poniesienia przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię przy ich 
kontynuacji: 

 W ramach trwałości projektu „Wirtualny klucz” powstał obowiązek prowadzenia 
portalu „Pełnia Kultury”, którego roczne utrzymanie wyniosło w roku 2017 r. 
20 664,00 zł + 274,54 zł (do 2020 r.). Wskaźnikiem rezultatu do osiągnięcia 
trwałości projektu jest osiągnięcie liczby osób odwiedzających miesięcznie portal na 
poziomie nie mniej niż 47.803 użytkowników.  

 Utrzymanie trwałości projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” wymaga 
zabezpieczania rocznie kwoty 15 000,00 zł (do 2024 r.). 

 Utrzymanie trwałości projektu „SERPENTE” wymaga zabezpieczenia rocznie kwoty 
86,10 zł (do 2020 r.). 

 W perspektywie 2014 - 2020, w ramach środków z RPO WSL 2014 - 2020 będzie 
realizowany projekt pn. „Mobilne Śląskie”, gdzie liderem projektu jest Śląska 
Organizacja Turystyczna, a GZM zgodnie z zawartą 14.02.2017 r. umową 
partnerską, jako partner nie będzie ponosić kosztów finansowych, jednakże między 
innymi będzie uczestniczyć w realizacji zadań, odpowiadać za promocję oraz 
aktualizację zasobów w okresie trwałości projektu. 

W ramach prowadzonej weryfikacji przeanalizowane zostały wszystkie projekty również 
pod kątem zagrożeń zwrotu części lub całości dofinansowania.  
Pierwsza kontrola projektu „Wirtualny klucz” wykazała nieprawidłowości w zakresie 
prowadzonych zamówień publicznych i została nałożona korekta w wysokości  
88 375,98 zł wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych  
naliczonych od dnia 17.02.2012 r., które wyniosą do końca roku 50 246,00 zł. Istnieje 
prawdopodobieństwo wzrostu odsetek w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej 
względem wyroku WSA w Gliwicach przez Zarząd Województwa Śląskiego.  
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Biurze Obsługi Interesanta NSA termin na 
rozpatrzenie skargi kasacyjnej wynosi ok. dwóch lat. 
 
Z dokumentacji projektu „Wirtualny klucz” wynika, że aktualnie Urząd Marszałkowski  
od 26 sierpnia 2017 prowadzi II kontrolę w/w projektu. Z informacji pozyskanych  
z Referatu monitoringu i kontroli trwałości Urzędu Marszałkowskiego ustalono, że kontrola 
na dzień dzisiejszy jest w toku. W przypadku nie osiągnięcia założonych celów projektu 



Zarząd Województwa Śląskiego może rozwiązać umowę z dnia 13.12.2010 roku  
co będzie się wiązać z koniecznością zwrotu kwoty dofinansowania 340 281,20 zł wraz  
z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od daty wpływu 
środków na konto GZM (tj. 16.02.2012 r.). Z analizy raportów dot. odsłon strony 
internetowej za okres od 1.09.2011 do 27.10.2017 roku wynika, że jest tendencja 
spadkowa liczby odsłon oraz nie został w żadnym  miesiącu uzyskany wskaźnik rezultatu  
na poziomie 47803 liczby osób odwiedzających domenę/miesiąc. Należy zaznaczyć,  
że następna korekta może być nałożona po zakończeniu sprawy dot. pierwszej kontroli  
i nałożonej korekty. 
 
W świetle powyższego, konsekwencje finansowe jakie spoczywają na chwilę obecną na 
Górnośląskim Związku Metropolitalnym dotyczą zarówno bieżących kosztów utrzymania 
projektów, jak również ewentualnego zwrotu środków z otrzymanej dotacji w ramach 
projektu „Wirtualny klucz”. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia z chwilą przejęcia 
wstąpi w prawa i obowiązki Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz będzie 
zobowiązana do bieżącego utrzymywania projektów, które pozostają jeszcze w okresie 
trwałości i pokrycia ewentualnego zwrotu dotacji wraz z odsetkami, na skutek 
niezrealizowania wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności 
dla projektu „Wirtualny klucz”, których realizacja na dzień dzisiejszy nie jest możliwa.  
 
Odnosząc się do stanu majątku oraz środków pieniężnych w zakresie gospodarki 
finansowej, po analizie dokonanej przez Skarbnika Związku Metropolitalnego wynika, że 
nie rodzą one wątpliwości w zakresie ich rzetelności i poprawności, jak ma to miejsce  
w przypadku projektów realizowanych przez związek międzygminny. 
Mając na uwadze, że zadania realizowane dotychczas przez Górnośląski Związek 
Metropolitalny pokrywają się z zadaniami Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, 
pomimo zagrożeń finansowych, przyjęcie uchwały jest zasadne.  
 


