Regulamin udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom
samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

Definicje
Metropolitalny podregion – obszary tworzone przez gminy członkowskie Górnośląsko –
Zagłębiowskiej Metropolii, zdefiniowane w §4 Regulaminu.
Lider metropolitalnego podregionu – Gmina pełniąca funkcję Lidera metropolitalnego
podregionu, zdefiniowana w § 4 ust.1 niniejszego Regulaminu.
Program – „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, którego zasady funkcjonowania określa
niniejszy Regulamin.
Projekt – zadanie inwestycyjne, kwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu.
Wniosek – wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, przygotowany przez gminę(y)
członkowską(ie), stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
Sprawozdanie – sprawozdanie z realizacji Projektu, informujące o stopniu zaawansowania
realizacji Projektu oraz wydatkowaniu środków na dzień 15 września 2018 r., przekazywane
do Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii do dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie końcowe – sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, przekazywane do
Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii do dnia 10 stycznia 2019 r.
Lista Projektów – zbiorcza lista Wniosków Metropolitalnego podregionu, przygotowana przez
Lidera metropolitalnego podregionu lub w szczególnych przypadkach przez gminę(y)
tworzącą(e) Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię.
Nabór – proces oceny Wniosków, obejmujący okres, w którym można składać Wnioski, proces
ich oceny aż do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
oraz podpisanie umów.
Wnioskodawca – gmina(y) członkowska(ie) Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii .
Regulamin – niniejszy Regulamin realizacji Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”
w roku 2018.
Umowa – umowa o udzieleniu pomocy finansowej, zawarta pomiędzy Zarządem Górnośląsko
– Zagłębiowskiej Metropolii a gminą członkowską.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Dokument określa zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej
jednostkom samorządu terytorialnego tworzącym Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię
w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
2. Organizatorem naboru Wniosków jest Zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
3. Wsparcie finansowe udzielane jest gminom tworzącym Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 27 sierpnia 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077);
2) ustawie z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim
(Dz. U. z 2017 r., poz. 730);
3) ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r., poz. 1875 ze zm.).
§ 2. 1. Jednostki samorządu terytorialnego tworzące Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię
mogą otrzymywać pomoc finansową w postaci dotacji celowej przeznaczonej na realizację
zadań własnych o dużym znaczeniu dla rozwoju obszaru Związku Metropolitalnego.
2. Udzielane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wsparcie finansowe ma na celu
niwelowanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin tworzących
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz integrację i wsparcie w realizacji wspólnych
przedsięwzięć.
3. Program będzie realizowany w oparciu o zasadę partnerstwa, dodatkowości, subsydiarności
a także koncentracji.
§ 3. 1. Wsparcie finansowe udzielane jest na wniosek zainteresowanych gmin tworzących
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w trybie opisanym w niniejszym dokumencie.
2. Wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie uchwały Zgromadzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
3. Zasady przyznawania dotacji celowej oraz jej rozliczania określa umowa zawarta pomiędzy
Zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz organem wykonawczym jednostki
samorządu terytorialnego otrzymującej wsparcie finansowe.
§ 4. 1. W celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju obszaru GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii wsparcie finansowe zostaje rozdzielone na dotacje celowe dla gmin
położonych w obszarze pięciu Metropolitalnych podregionów tj.:
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•

Metropolitalnego

podregionu bytomskiego tworzonego przez: Bytom (Lider),

Ożarowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowski Góry, Zbrosławice
•

Metropolitalnego

podregionu

gliwickiego

tworzonego

przez:

Gliwice

(Lider),

Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zabrze;
•

Metropolitalnego podregionu katowickiego tworzonego przez: Katowice (Lider),
Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice;

•

Metropolitalnego podregionu sosnowieckiego tworzonego przez: Sosnowiec (Lider),
Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mierzęcice, Psary, Siewierz,
Sławków, Wojkowice;

•

Metropolitalnego podregionu tyskiego tworzonego przez: Tychy (Lider), Bieruń,
Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Wyry.

2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 roku
wynika z uchwalonego budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
3. Niewykorzystane dotacje przez poszczególne Metropolitalne podregiony przechodzą
na kolejny rok zwiększając pulę danego podregionu.
Rozdział 2
Zakres zadań wspieranych finansowo
§ 5. 1. Zadania gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, które mogą uzyskać
wsparcie finansowe muszą spełniać następujące warunki:
1) dofinansowanie mogą otrzymać zadania inwestycyjne;
2) inwestycje wpisujące się w zadania własne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
3) zadania dofinansowane powinny wykazywać wysoki stopień przygotowania, ich
realizacja powinna zakończyć się w tym samym roku, w którym udzielana jest dotacja.
2. Preferencje w uzyskaniu dofinansowania mają:
1) Projekty dofinansowane z innych środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej
oraz realizowane wspólnie w ramach partnerstw publiczno-publicznych;
2) Projekty partnerskie, integrujące działania gmin członkowskich Metropolii.
3. Projekty dofinansowane z innych środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej
oraz realizowane wspólnie w ramach partnerstw-publicznych mogą uzyskać dofinansowanie
dla całości wkładu własnego o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
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Rozdział 3
Procedura udzielenia wsparcia finansowego
§ 6. 1. Nabór Projektów ma charakter zamknięty i jest skierowany do gmin tworzących
Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię.
2. Liderzy metropolitalnych podregionów po uzgodnieniu w sposób partnerski z gminami
tworzącymi dany Metropolitalny podregion przekazują Listę Projektów do Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z uzasadnieniem zgodności proponowanych
Projektów z zadaniami własnymi Związku Metropolitalnego.
3. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po przeprowadzonej ocenie zatwierdza Listy
Projektów.
4. Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podejmuje uchwałę(y) w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na realizację zatwierdzonych Projektów.
5. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisuje umowy z gminami, których
Projekty zostały wybrane do udzielenia pomocy finansowej.
6. Po zakończeniu realizacji Projektu gmina członkowska przedstawia Sprawozdanie końcowe
z realizacji Projektu do Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
§ 7. Nabór Wniosków przez Liderów metropolitalnych podregionów:
1. Liderzy metropolitalnych podregionów do dnia 31 stycznia 2018 r. przeprowadzają
procedurę Naboru Wniosków skierowaną

do

poszczególnych

gmin

członkowskich

Metropolitalnych podregionów;
2. Po zebraniu wszystkich Wniosków Liderzy organizują spotkanie wszystkich przedstawicieli
gmin członkowskich danego Metropolitalnego podregionu;
3. Lista Projektów w danym Metropolitalnym podregionie powinna być uzgodniona w sposób
partnerski, uwzględniając potrzeby rozwojowe podregionu oraz Związku Metropolitalnego
z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności oraz równego traktowania wszystkich gmin
członkowskich;
4. Lista Projektów powinna być uzgodniona i przyjęta przez przedstawicieli wszystkich gmin
członkowskich danego Metropolitalnego podregionu;
5. Listy Projektów Metropolitalnych podregionów zostaną przekazane do Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dnia 5 lutego 2018 r.
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§ 8. Ocena Projektów:
1. Listy Projektów wraz z Wnioskami będą sprawdzone pod kątem poprawności formalnoprawnej.
2. Projekty rekomendowane do udzielenia pomocy finansowej zostaną zatwierdzone przez
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
§ 9. Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podejmuje uchwałę(y) o udzieleniu
pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach Programu dla Projektów, zatwierdzonych
uchwałą(mi) Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
§ 10. Podpisywanie umów pomiędzy Zarządem Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
a gminami członkowskimi:
1. Umowy o udzieleniu pomocy finansowej pomiędzy Zarządem Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii a gminami członkowskimi zostaną podpisane po podjęciu uchwał Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Do dnia 30 września 2018 r. do Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii gmina,
której została udzielona pomoc finansowa przedstawia Sprawozdanie z realizacji Projektu,
informujące o jego stopniu zaawansowania oraz wydatkowaniu środków wg stanu na dzień 15
września 2018 r. a także prognozowane wydatkowanie środków z przekazanej dotacji celowej
do końca 2018 roku.
§ 11. Rozliczenie Projektów:
1. Wydatkowanie środków w ramach pomocy finansowej rozumiane jako zapłatę za faktury
w ramach Projektu następuje do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu jest przekazywane do Zarządu Górnośląsko –
Zagłębiowskiej Metropolii do dnia 10 stycznia 2019 r.
3. Zwrot niewykorzystanej części dotacji następuje w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia
wykonania zadania i nie później niż do dnia 15 stycznia 2019 r.

Załącznik:
1) Wzór Wniosku
2) Wzór Listy Projektów
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