
Załącznik do uchwały nr 74/2018 
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ………………….. 

ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia ………………………………… 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
 

 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 

śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), w związku z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz art. 4 ust. 2 i art. 266 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077) na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

uchwala się, co następuje: 
 

§1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanych przez Zarząd Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii. 

§2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

za pierwsze półrocze składa się z części tabelarycznej i opisowej. 

2. Część tabelaryczna obejmuje dane wynikające z ewidencji księgowej budżetu, ujęte 

w sprawozdaniach sporządzonych za okres objęty informacją, w szczegółowości 

nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 

3. Część opisowa obejmuje omówienie: 
1) zmian budżetu w pierwszym półroczu, 
2) dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł 

ich powstania, 
3) kierunków realizowanych wydatków w układzie zgodnym z przyjętym w uchwale 

budżetowej, 
4) przychodów i rozchodów budżetu, 
5) udzielonych dotacji. 

 
§3.  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje: 

1) ujęte w formie tabelarycznej:   
a) aktualne dane objęte prognozą, w szczegółowości nie mniejszej niż 

w obowiązującej uchwale w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej, 
b) stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć ujętych w prognozie, 

2) omówienie podstawowych danych ujętych w prognozie, w tym kwoty długu, 
3) omówienie przedsięwzięć objętych prognozą. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


