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UCHWAŁA Nr 95 /2018  

ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia 29 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

na rok 2018 oraz zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania 

uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na rok 2018 z późn.zm. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym 

w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 249 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt 1 uchwały 

nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm. 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Dokonuje się zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 

po stronie wydatków budżetu, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

W związku ze zmianami w budżecie określonymi w § 1 oraz wnioskami o dokonanie zmian 

w planie finansowym dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 w części objętej planem finansowym Urzędu 

Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgodnie z załącznikiem nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

 

Dokonuje się zmian w treści załącznika nr 2 do uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm., w zakresie 

dotyczącym planu wydatków Departamentu Organizacji i Zarządzania oraz Departamentu 

Projektów i Inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 

Dyrektorowi Departamentu Organizacji i Zarządzania oraz Dyrektorowi Departamentu 

Projektów i Inwestycji. 
§ 5. 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii. 
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§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu ……………………………… 

Krzysztof Zamasz - Wiceprzewodniczący Zarządu ……………………………… 

Danuta Kamińska - Wiceprzewodnicząca Zarządu ……………………………… 

Grzegorz Kwitek - Członek Zarządu ……………………………… 

Karolina Wadowska - Członek Zarządu ……………………………… 

 


