
    Załącznik nr 1 do uchwały nr  40/2017 

                                                                                                  Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 

                                                                                                   z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej 

Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko - 

Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 - 2023, przedłożonego na druku nr 14 

 

I. Zmiany w treści projektu  uchwały : 

1. Tytuł uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej 

Metropolii na lata 2018 - 2023.”    

2. § 1.  otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1.  Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko - Zagłębiowskiej 

Metropolii na lata 2018 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”    

3. § 4. otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania 

zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, 

2) z tytułu umów, których   realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

2. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii do przekazania 

uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek 

organizacyjnych Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.”  

4. § 6. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 6. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała nr I/8/17 Zgromadzenia 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2017 r.  w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 

na lata 2017 – 2023.” 

 

II. Zmiany załączników do projektu uchwały. 

1. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej „Wieloletnia prognoza finansowa” 
dokonuje się zmian w następujący sposób: 

- zmienia się zakres prognozy z okresu 2018 - 2021 na okres 2018 - 2023; 
- w kolumnie 1 pn. „Dochody ogółem” kwoty w poszczególnych latach prognozy zastępuje 

się kwotami: 

 Było Jest 

2018 361 053 107,00 362 554 107,00 

2019 375 134 000,00 376 634 000,00 

2020 389 764 000,00 391 264 000,00 

2021 404 965 000,00 405 903 000,00 

2022 - 421 675 000,00 



2023 - 438 062 000,00 

  
 
 
 

- w kolumnie 1.1 pn. „Dochody bieżące” kwoty w poszczególnych latach prognozy zastępuje 
się kwotami: 

 Było Jest 

2018 361 053 107,00 362 554 107,00 

2019 375 134 000,00 376 634 000,00 

2020 389 764 000,00 391 264 000,00 

2021 404 965 000,00 405 903 000,00 

2022 - 421 675 000,00 

2023 - 438 062 000,00 

 
- w kolumnie 1.1.1 pn. „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych” dodaje się dwa wiersze, obejmujące okres 2022 - 2023: 

 Było Jest 

2022 - 381 978 000,00 

2023 - 396 875 000,00 

 
- w kolumnie 1.1.5 pn. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” dodaje 

się dwa wiersze, obejmujące okres 2022 - 2023: 

 Było Jest 

2022 - 38 197 000,00 

2023 - 39 687 000,00 

 
- w kolumnie 2 pn. „Wydatki ogółem” kwoty w poszczególnych latach prognozy zastępuje się 

kwotami: 

 Było Jest 

2018 172 495 100,00 192 404 100,00 

2019 375 134 000,00 376 634 000,00 

2020 389 764 000,00 391 264 000,00 

2021 404 965 000,00 405 903 000,00 

2022 - 421 675 000,00 

2023 - 438 062 000,00 

 
- w kolumnie 2.1 pn. „Wydatki bieżące” kwoty w poszczególnych latach prognozy zastępuje 

się kwotami: 

 Było Jest 

2018 40 885 100,00 60 644 100,00 

2019 288 334 000,00 289 834 000,00 

2020 302 964 000,00 304 464 000,00 

2021 318 165 000,00 305 903 000,00 

2022 - 321 675 000,00 

2023 - 338 062 000,00 

 
 
 



 
 
 
 

- w kolumnie 2.2. pn. „Wydatki majątkowe” kwoty w poniżej wymienionych latach prognozy 
zastępuje się kwotami: 

 Było Jest 

2018 131 610 000,00 131 760 000,00 

2021 86 800 000,00 100 000 000,00 

2022 - 100 000 000,00 

2023 - 100 000 000,00 

Kwoty przyjęte w latach 2019 - 2020  pozostają bez zmian. 
 

- w kolumnie 3 pn. „Wynik budżetu” kwotę 188 558 007,00 w roku 2018 zastępuje się kwotą 
170 150 007,00; 

- w kolumnie 5 pn. „Rozchody budżetu” kwotę 188 558 007 w roku 2018 zastępuje się kwotą 
170 150 007,00; 

- w kolumnie 5.2 pn. „Inne rozchodu niezwiązane ze spłatą długu” kwotę 188 558 007,00 
w roku 2018 zastępuje się kwotą 170 150 007,00; 

- w kolumnie 8.1 pn. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwoty 
w poniżej wymienionych latach prognozy zastępuje się kwotami: 

 Było Jest 

2018 320 168 007,00 301 910 007,00 

2021 86 800 000,00 100 000 000,00 

2022 - 100 000 000,00 

2023 - 100 000 000,00 

Kwoty przyjęte w latach 2019 - 2020  pozostają bez zmian. 
 

- w kolumnie 8.2 pn. „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki7), 
a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi8) o wydatki” kwoty w poniżej wymienionych latach 
prognozy zastępuje się kwotami: 

 Było Jest 

2018 320 168 007,00 301 910 007,00 

2021 86 800 000,00 100 000 000,00 

2022 - 100 000 000,00 

2023 - 100 000 000,00 

Kwoty przyjęte w latach 2019 - 2020  pozostają bez zmian. 
 

- w kolumnie 9.5 pn. „Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 
ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)” wartość wskaźnika w poszczególnych 
latach prognozy zastępuje się nowymi wartościami wskaźnika: 

 Było Jest 

2018 88,68% 83,27% 

2019 23,14% 23,05% 

2020 22,27% 22,18% 

2021 21,43% 24,64% 

2022 - 23,71% 



2023 - 22,83% 

 
- w kolumnie 9.6 pn. „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wartość wskaźnika w poszczególnych latach prognozy 
zastępuje się nowymi wartościami wskaźnika: 

 Było Jest 

2019 56,62% 54,81% 

2020 64,33% 62,50% 

2021 44,70% 42,83% 

2022 - 23,29% 

2023 - 23,51% 

Wartość wskaźnika w roku 2018 pozostaje bez zmian; 
 

- w kolumnie 9.6.1 pn. „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wartość wskaźnika w poszczególnych latach prognozy 
zastępuje się nowymi wartościami wskaźnika: 

 Było Jest 

2019 29,56% 27,76% 

2020 37,27% 35,44% 

2021 44,70% 42,83% 

2022 - 23,29% 

2023 - 23,51% 

Wartość wskaźnika w roku 2018 pozostaje bez zmian; 
 

- w kolumnie 10 pn. „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej10)” kwotę 
188 558 007,00 w roku 2018 zastępuje się kwotą 170 150 007,00; 
 

- w kolumnie 11.1 pn. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwoty 
w poszczególnych latach prognozy zastępuje się kwotami: 

 Było Jest 

2018 8 661 100,00 10 371 100,00 

2019 8 860 000,00 10 609 000,00 

2020 9 064 000,00 10 853 000,00 

2021 9 272 000,00 11 103 000,00 

2022 - 11 358 000,00 

2023 - 11 620 000,00 

 
- w kolumnie 11.2 pn. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 

terytorialnego11)” dodaje się dwa wiersze, obejmujące okres 2022 - 2023: 

 Było Jest 

2022 - 18 000 000,00 

2023 - 18 000 000,00 

Kwoty przyjęte w latach 2018 - 2021  pozostają bez zmian. 
 

- w kolumnie 11.3 pn. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” 
kwoty w poniżej wymienionych latach prognozy zastępuje się kwotami: 

 
 
 



 
 

  Było Jest 

2021 1 000 000,00 31 627 000,00 

2022 - 46 125 000,00 

2023 - 39 667 500,00 

Kwoty przyjęte w latach 2018 - 2020  pozostają bez zmian. 
 

- w kolumnie 11.3.2 pn. „majątkowe” kwoty w poniżej wymienionych latach prognozy 
zastępuje się kwotami: 

 Było Jest 

2021 0,00 30 627 000,00 

2022 - 46 125 000,00 

2023 - 39 667 500,00 

Kwoty przyjęte w latach 2018 - 2020  pozostają bez zmian. 
 
- w kolumnie 11.4  pn. „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” dodaje się dwa wiersze, 

obejmujące okres 2022 - 2023: 

 Było Jest 

2022 - 46 125 000,00 

2023 - 39 667 500,00 

Kwoty przyjęte w latach 2018 - 2021 pozostają bez zmian. 
 

- w kolumnie 11.5  pn. „Nowe wydatki inwestycyjne13)” kwoty w poszczególnych latach 
prognozy zastępuje się kwotami: 

 Było Jest 

2018 131 610 000,00 131 760 000,00 

2019 0,00 86 500 000,00 

2020 0,00 86 800 000,00 

2021 0,00 100 000 000,00 

2022 - 53 875 000,00 

2023 - 60 332 500,00 

 
- w kolumnie 11.6 pn. „Wydatki majątkowe w formie dotacji” kwoty w poniżej wymienionych 

latach prognozy zastępuje się kwotami: 

 Było Jest 

2018 100 000 000,00 112 000 000,00 

2022 - 0,00 

2023 - 0,00 

Kwoty przyjęte w latach 2019 - 2021  pozostają bez zmian. 
 

W pozostałych przypadkach, nie wymienionych wyżej, w latach 2022-2023 przyjęte zostały 
kwoty 0,00.  

 
2. W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć 

wieloletnich” dodaje się dwie kolumny pn.: „Limit 2022” i „Limit 2023” oraz wiersz w pozycji 
nr 1.3.2.2 i zmienia się pozycje w wierszach nr 1, 1.b, 1.3, 1.3.2 w następujący sposób: 
a) w wierszu nr 1: 



-  w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 14 200 000,00 
na kwotę 790 330 000,00, 

- w kolumnie pn. „Limit 2021” zmienia się kwotę 1 000 000,00 na kwotę 
31 627 000,00, 

- dodaje się dwie kolumny pn.: „Limit 2022” i „Limit 2023” odpowiednio z kwotami: 
46 125 000,00 i 39 667 500,00, 

- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 14 200 000,00 na kwotę 
130 619 500,00; 

b)  w wierszu nr 1.b: 
- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 700 000,00 na kwotę 

776 830 000,00, 
- w kolumnie pn. „Limit 2021” zmienia się kwotę 0,00 na kwotę 30 627 000,00, 
- dodaje się dwie kolumny pn.: „Limit 2022” i „Limit 2023” odpowiednio z kwotami: 

46 125 000,00 i 39 667 500,00, 
- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 700 000,00 na kwotę 

117 119 500,00; 
c) w wierszu 1.3: 

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 14 200 000,00 
na kwotę 790 330 000,00, 

- w kolumnie pn. „Limit 2021” zmienia się kwotę 1 000 000,00 na kwotę 
31 627 000,00, 

- dodaje się dwie kolumny pn.: „Limit 2022” i „Limit 2023” odpowiednio z kwotami: 
46 125 000,00 i 39 667 500,00, 

- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 14 200 000,00 na kwotę 
130 619 500,00; 

 
d) w wierszu 1.3.2: 

- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” zmienia się kwotę 700 000,00 na kwotę 
776 830 000, 

- w kolumnie pn. „Limit 2021” zmienia się kwotę 0,00 na kwotę 30 627 000,00, 
- dodaje się dwie kolumny pn.: „Limit 2022” i „Limit 2023” odpowiednio z kwotami: 

46 125 000,00 i 39 667 500,00, 
- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” zmienia się kwotę 700 000,00 na kwotę 

117 119 500,00; 
 

e) dodaje się pozycję nr 1.3.2.2 pn. „Program Bezemisyjnego Transportu Publicznego. – 
Celem programu jest zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu 
zbiorowego, opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu 
innowacyjnego realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.” 
oraz: 
- w kolumnie pn. „Łączne nakłady finansowe” wprowadza się kwotę 776 130 000, 
- w kolumnie pn. „Limit 2021” wprowadza się kwotę 30 627 000,00, 
- dodaje się dwie kolumny pn.: „Limit 2022” i „Limit 2023” odpowiednio z kwotami: 

46 125 000,00 i 39 667 500,00, 
- w kolumnie pn.: „Limit zobowiązań” wprowadza się kwotę 116 419 500. 

 

III. Zmiany w objaśnieniach  do projektu uchwały. 

Zmiany w objaśnieniach są konsekwencją opisywanych powyżej zmian załączników 

nr 1 i nr 2. Treść zmian ze względu na ich rozproszenie w tym załączniku została 

przedstawiona w formie tekstu ujednoliconego całego załącznika nr 3, który otrzymuje 

brzmienie: 

 



 

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  

na lata 2018-2023 

I. Założenia ogólne 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została 

sporządzona na lata 2018-2023 tj. okres roku budżetowego oraz pięciu następujących 

po nim lat zgodnie z okresem realizacji zadań wieloletnich ujętych w "Wykazie 

przedsięwzięć do WPF". Wieloletnia Prognoza Finansowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na lata 2018-2023 jest kontynuacją przyjętej 12 września 2017 r. uchwały 

nr I/8/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 wraz z przyjętymi zmianami i została oparta 

na tych samych dokumentach prognostycznych Ministra Rozwoju i Finansów, tj.: 

- wytycznych dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2017 r.) 

opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, 

- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych 

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw 

(aktualizacja – maj 2017 r.) opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, 

- prognozie Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie parametrów 

makroekonomicznych przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w 

zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 

(uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki 

polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich 

realizacji) oraz w innych rządowych dokumentach programowo-strategicznych. 

Na podstawie powyższych dokumentów a także wysokości udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 przyjęto wzrost dochodów Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii na poziomie 3,9% rocznie. 

Należy jednak zwrócić uwagę na ryzyko w procesie prognozowania dochodów 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wynikające chociażby z dynamiki procesów 

gospodarczych w kraju i zagranicą, które mogą spowodować istotne zmniejszenie 

zakładanych procesów wzrostowych krajowej gospodarki.  

W przypadku planowanych wydatków znacząco może zmienić się struktura wydatków 

w stosunku do założeń przyjętych w prognozie (zmianie może ulec stosunek wydatków 

bieżących do majątkowych). Wielkość wydatków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

w kolejnych latach budżetowych i ich struktura będzie zależeć przede wszystkim 

od zakresu i rodzaju zadań, które realizować będzie Metropolia w kolejnych latach 

budżetowych, ze względu na szeroki katalog zadań, a także możliwość przejmowania ich 

realizacji od gmin członkowskich. 

II. Dochody ogółem 

Dochody ogółem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są równe dochodom bieżącym, 

gdyż w chwili sporządzania prognozy nie było przesłanek do planowania dochodów 

majątkowych w okresie objętym prognozą.  

 



 

III. Dochody bieżące 

W konstrukcji prognozy przyjęto za realny poziom dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wynikający 

z informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. W następnych latach 

założono wzrost dochodów z tego źródła na poziomie wskazanym w założeniach ogólnych 

tj. 3,9% rocznie. Podobne założenia przyjęto do części stałej składek członkowskich, 

których wielkość jest obliczana w odniesieniu do udziałów gmin członkowskich w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i stanowi 0,5% planowanych wpływów gmin z tego tytułu. 

Składowa ta stanowi 9,04% dochodów ogółem budżetu na 2018 r. Planowana wielkość 

udziałów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w podatku dochodowym od osób 

fizycznych na rok 2018 została przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie 

ST 3.4750.37.2017.3 z dnia 12 października 2017 r. i wynosi 327 775 552 zł. Łączna 

wielkość części stałej składki wnoszonej przez gminy członkowskie na rok 2018 wynosi 

32 777 555 zł. Pozostałe dochody bieżące planowane na rok 2018 wynoszą 2 001 000 zł, 

na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych na połączenia 

realizowane do Pyrzowic oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 

bankowych.  

IV. Wydatki ogółem 

Z uwagi na początkowy okres działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i brak 

wystarczających historycznych danych oraz kształtujące się dopiero spektrum działań, 

które realizować będzie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, prognozowane wydatki 

w latach 2019-2023 mogą ulec znaczącym zmianom. 

V. Wydatki bieżące 

W roku 2018 wielkości wydatków są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. 

W latach następnych prognozę wydatków oparto na wartościach przyjętych dla roku 2018. 

Należy jednak zastrzec, że z uwagi na wspomniany wyżej początkowy okres działalności 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjęte wartości mogą ulec istotnym zmianom 

w kolejnych latach. Planowane w latach 2019 – 2023 wydatki na wynagrodzenia zostały 

zindeksowane o prognozowany na rok 2018 wskaźnik inflacji (wynoszący 2,3%). Wydatki 

związane z funkcjonowaniem organów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmują 

wydatki w tej kategorii, zaplanowane w rozdziałach: 75025 - Zgromadzenie związku 

metropolitalnego oraz 75026 - Urząd metropolitalny. 

Ze względu na to, że kierunki rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dopiero się 

kształtują a prace w zakresie opracowania strategii jej rozwoju rozpoczną się od 2018 roku, 

nie prognozowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu.  

VI. Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe na lata 2019-2023  zaplanowano na poziomie około 2/3 wartości 

wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku, z uwzględnieniem 

przyjętego do realizacji w latach 2021 - 2023 "Programu bezemisyjnego transportu 

publicznego". 

VII. Wynik budżetu 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 podtrzymano przyjętą w obecnie 

obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej zasadę osiągania wyniku operacyjnego 



na poziomie nie mniejszym niż 15% dochodów bieżących. Ogólny wynik budżetu dla lat 

objętych prognozą przedstawia się następująco: wynik roku 2018 jest zgodny z projektem 

budżetu, w 2019 roku i kolejnych latach 2020-2023 zaplanowano budżety zrównoważone 

bez wystąpienia przychodów i rozchodów. 

VIII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 

o finansach publicznych 

We wszystkich latach objętych prognozą relacja ta przyjmuje wartość dodatnią, a więc 

spełnia ustawowy wymóg, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane 

dochody bieżące. 

IX. Wskaźnik spłaty zobowiązań 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada zobowiązań w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych. Nie planuje się również zaciągania zobowiązań w latach objętych 

prognozą. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 

ustawy o finansach publicznych jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.”           

 

Uzasadnienie zmian. 

Zmiany powyższe są konsekwencją dwóch zdarzeń, po pierwsze zmianą kwot 

planowanych dochodów i wydatków na rok 2018, które zostały określone w autopoprawce 

do projektu uchwały budżetowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018, 

po drugie wynikają z dodania nowego przedsięwzięcia wieloletniego.  

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w  wieloletniej prognozie finansowej i budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego muszą być zgodne w zakresie wyniku budżetu 

i związanymi z nim kwotami przychodów oraz rozchodów. Dlatego też, zmiany do projektu 

budżetu przygotowane w formie autopoprawki muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie 

w odpowiednich zmianach do  projektu wieloletniej prognozy finansowej. Drugim zdarzeniem, 

które spowodowało wniesienie autopoprawki jest konieczność ujęcia w prognozie  nowego 

przedsięwzięcia wieloletniego tj. programu „Bezemisyjnego Transportu Publicznego”. Celem  

programu  jest zakup bezemisyjnych pojazdów dla potrzeb transportu zbiorowego, 

opracowanych, testowanych i wyprodukowanych w ramach projektu innowacyjnego 

realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program realizowany 

będzie do roku 2023, stąd też wydłużeniu ulega okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową. 

Łączne nakłady finansowe wyniosą 776 130 000. Na realizację zadania planowane jest 

pozyskanie środków zewnętrznych na poziomie 85% wartości zadania. Wkład własny 

Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii tj. 15% łącznych nakładów wyniesie 116 419 500 

w całym okresie realizacji. Zmiany treści projektu uchwały Zgromadzenia  Górnośląsko – 

Zagłębiowskiej Metropolii  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2021, wynikają z opisanych wyżej 

zdarzeń, obejmują również zmiany o charakterze redakcyjnym.  

 


