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PROTOKÓŁ Nr V/2018 

z IX Sesji Zgromadzenia  

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

 

Data sesji: 10 sierpnia 2018 r. 

 

Miejsce sesji: Katowice ul. Barbary 21A (Budynek KZK GOP, sala konferencyjna nr 320) 

 

Godzina rozpoczęcia sesji: 08.30 

 

Numery podjętych uchwał: od IX/48/2018 do IX/54/2018 

 

Prowadzący obrady:  

 

Przewodniczący Zgromadzenia GZM Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice 

 

Protokolant: Ewelina Lorenc-Nowak – Inspektor w Biurze Obsługi Zarządu  

i  Zgromadzenia Metropolii. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 

3. Przyjęcie porządku obrad, 

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 r., 

5. Informacje o pracy Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w okresie 

międzysesyjnym, 

6. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na rok 2018 (projekt uchwały wg druku nr 70), 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Anety Moczkowskiej z Członka 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącego w Zarządzie funkcję 

Wiceprzewodniczącego (projekt uchwały wg druku nr 65), 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Członka Zarządu pełniącego 

funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (projekt 

uchwały wg druku nr 66), 

9. Projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu pełniącego funkcję 

Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  (projekt 

uchwały wg druku nr 67), 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Górnośląsko-Zagłębiowską 

Metropolię do Fundacji Unia Metropolii Polskich (projekt uchwały wg druku nr 71), 

11. Projekt uchwały o wyrażeniu intencji rozpoczęcia współpracy z Metropolią Ruhry z 

siedzibą w Essen (projekt uchwały wg druku nr 69), 

12. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz do 

Wojewody Śląskiego o wyrażenie opinii o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z 

dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim dla wniosków 

Gminy Kalety i Gminy Kochanowice  (projekt uchwały wg druku nr 68), 

13. Komunikaty i wolne wnioski zgłaszane przez Delegatów, 

14. Zamknięcie sesji. 
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Podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń, do obsługi głosowań wynajęta została 

firma zewnętrzna UNICOMP WZA Sp. z o.o., która dostarczyła sprzęt informatyczny - system 

UNIvote. 

 

1. Otwarcie sesji. 

Marcin Krupa, Przewodniczący Zgromadzenia, otworzył sesję, witając wszystkich 

Zgromadzonych na sali.  

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  

że obrady sesji są prawomocne (na sali było 29 Delegatów).  

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał porządek obrad pod głosowanie. 

 

W głosowaniu oddano 29 ważnych głosów. 

TAK/Za 29 

Mieszkańców: 1 605 254 

NIE/Przeciw 0 

Mieszkańców: 0 

Wstrzymało się 0 

Mieszkańców: 0 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził,  

iż porządek obrad został przyjęty.  

 

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Zgromadzenia z dnia 25 czerwca  2018 r. 

Nie zgłoszono uwag do treści projektu protokołu.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał przyjęcie protokołu nr IV/2018 pod głosowanie. 

 

W głosowaniu oddano 30 ważnych głosów. 

TAK/Za 30 

Mieszkańców: 1 786 969 

NIE/Przeciw 0 

Mieszkańców: 0 

Wstrzymało się 0 

Mieszkańców: 0 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż protokół 

nr IV/2018 został przyjęty.  
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5. Informacje o pracy Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Zarządu - Kazimierz Karolczak przedstawił sprawozdanie  

z pracy Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w okresie międzysesyjnym. 

Dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

6. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na rok 2018 (projekt uchwały wg druku nr 70). 

 

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały                     

w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 

(projekt uchwały wg druku nr 70) pod głosowanie. 

 

W głosowaniu oddano 33 ważnych głosów. 

 

TAK/Za 33 

Mieszkańców: 1 919 843 

NIE/Przeciw 0 

Mieszkańców: 0 

Wstrzymało się 0 

Mieszkańców: 0 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwale nadano numer IX/48/2018 

 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Anety Moczkowskiej z Członka 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełniącego w Zarządzie funkcję 

Wiceprzewodniczącego (projekt uchwały wg druku nr 65). 

 

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały                     

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Anety Moczkowskiej z Członka Zarządu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii pełniącego w Zarządzie funkcję Wiceprzewodniczącego (projekt 

uchwały wg druku nr 65) pod głosowanie. 

 

W głosowaniu oddano 34 ważnych głosów. 

 

TAK/Za 33 

Mieszkańców: 1 926 871 

NIE/Przeciw 0 

Mieszkańców: 0 
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Wstrzymało się 1 

Mieszkańców: 4 924 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała 

została podjęta. 

 

Uchwale nadano numer IX/49/2018  

 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Członka Zarządu pełniącego 

funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

(projekt uchwały wg druku nr 66). 

 

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał Projekt uchwały w 

sprawie ustalenia regulaminu wyboru Członka Zarządu pełniącego funkcję 

Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (projekt uchwały wg 

druku nr 66) pod głosowanie. 

 

W głosowaniu oddano 34 ważnych głosów. 

 

TAK/Za 34 

Mieszkańców: 1 931 795 

NIE/Przeciw 0 

Mieszkańców: 0 

Wstrzymało się 0 

Mieszkańców: 0 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwale nadano numer IX/50/2018  

 

9. Projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu pełniącego funkcję 

Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  (projekt 

uchwały wg druku nr 67), 

 

Pan Marcin Krupa Przewodniczący Zgromadzenia GZM poprosił przedstawiciela podregionu 

tyskiego o przedstawienie kandydatury na Członka Zarządu GZM pełniącego funkcję 

Wiceprzewodniczącego Zarządu. 

Pan Miłosz Stec Zastępca Prezydenta Miasta Tychy  reprezentujący Gminę Tychy na IX Sesji 

Zgromadzenia GZM przedstawił kandydaturę Pana Grzegorza Podlewskiego.  
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Głos zabrał Przewodniczący Zarządu GZM Pan Kazimierz Karolczak, który zgłosił 

kandydaturę Pana Grzegorza Podlewskiego na stanowisko Członka Zarządu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu. 

Pan Grzegorz Podlewski obecny na Sali obrad, wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach 

na Członka Zarządu GZM pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego.  

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu 

pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

(projekt uchwały wg druku nr 67) pod głosowanie w sposób tajny. 

Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii Pan Krzysztof Dudziński odczytał 

listę delegatów i poprosił o oddanie głosu w specjalnie przygotowanym stanowisku                          

do głosowania. 

 

W głosowaniu oddano 35 ważnych głosów. 

 

TAK/Za 35 

NIE/Przeciw 0 

Wstrzymało się 0 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwale nadano numer IX/51/2018  

 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Górnośląsko-

Zagłębiowską Metropolię do Fundacji Unia Metropolii Polskich (projekt uchwały wg 

druku nr 71). 

 

Pan Marcin Krupa Przewodniczący Zgromadzenia GZM poprosił o wprowadzenie Pana 

Kazimierza Karolczaka Przewodniczącego Zarządu GZM. 

 

Pan Kazimierz Karolczak Przewodniczący Zarządu GZM przekazał informacje, iż Fundacja 

Unia Metropolii Polskich skupia największe miasta Polski, m.in. Katowice i prowadzi dyskusje 

na temat funkcjonowania skomplikowanych organizmów miejskich dużych miast. Dlatego też 

wydaje się więc być zupełnie naturalne aby Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia do tej Unii 

miała przystąpić, na początek jako członek honorowy Fundacji. Współpraca taka da GZM 

możliwość wspólnej platformy dyskusji z innymi dużymi miastami i problemami, które mają 

przed sobą inne metropolie.   

 

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały                       

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię                         

do Fundacji Unia Metropolii Polskich (projekt uchwały wg druku nr 71) pod głosowanie.  
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W głosowaniu oddano 33 ważnych głosów. 

 

TAK/Za 33 

Mieszkańców: 1 792 189 

NIE/Przeciw 0 

Mieszkańców: 0 

Wstrzymało się 0 

Mieszkańców: 0 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwale nadano numer IX/52/2018  

 

11. Projekt uchwały o wyrażeniu intencji rozpoczęcia współpracy z Metropolią Ruhry  

z siedzibą w Essen (projekt uchwały wg druku nr 69). 

 

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały                                      

o wyrażeniu intencji rozpoczęcia współpracy z Metropolią Ruhry z siedzibą w Essen (projekt 

uchwały wg druku nr 69) pod głosowanie. 

 

W głosowaniu oddano 35 ważnych głosów. 

 

TAK/Za 35 

Mieszkańców: 1 993 085 

NIE/Przeciw 0 

Mieszkańców: 0 

Wstrzymało się 0 

Mieszkańców: 0 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwale nadano numer IX/53/2018  

 

 

12. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz do 

Wojewody Śląskiego o wyrażenie opinii o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy 

z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim dla 

wniosków Gminy Kalety i Gminy Kochanowice  (projekt uchwały wg druku nr 68). 
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W dyskusji głos zabrał Pan Arkadiusz Czech Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, który wyraził 

swoją pozytywna opinię odnośnie przystąpienia do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

Gminy Kalety oraz Gminy Kochanowice a w przyszłości kolejnych ościennych gmin. 

Nie zgłoszono dalszych uwag do projektu uchwały. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały 

sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz do Wojewody Śląskiego                          

o wyrażenie opinii o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku   

o związku metropolitalnym w województwie śląskim dla wniosków Gminy Kalety i Gminy 

Kochanowice (projekt uchwały wg druku nr 68) pod głosowanie. 

 

W głosowaniu oddano 34 ważnych głosów. 

 

TAK/Za 33 

Mieszkańców: 1 786 141 

NIE/Przeciw 0 

Mieszkańców: 0 

Wstrzymało się 1 

Mieszkańców: 175 016 

 

Co stanowi więcej niż połowę mieszkańców metropolii oraz spełnia warunek  podwójnej 

większości głosów. 

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedstawionych wyników stwierdził, iż uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwale nadano numer IX/54/2018 

 

13. Komunikaty i wolne wnioski zgłaszane przez Delegatów. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marcin Krupa udzielił głosu Panu Andrzejowi Kotali 

Prezydentowi Miasta Chorzów, który przedstawił problem zwiększonej ilości dzieci trafiających 

do chorzowskiego szpitala. Są to dzieci pobite, dotknięte przemocą. W związku  

z powyższym na prośbę personelu medycznego przez władze miasta w Chorzowie 

zorganizowana została akcja, której celem jest uświadomienie problemu każdemu kto może  

w tym kierunku poczynić odpowiednie działania. Prezydent Kotala poinformował Członków 

Zgromadzenia, że odbyły się już szkolenia dla policji, harcerzy, urzędników a także personelu 

medycznego. Jednak problem ten nie jest tylko chorzowski dlatego też władze miasta Chorzów 

chciałyby włączyć w tą akcję wszystkie miasta metropolii. Propozycja ta została już 

przekazana Przewodniczącemu Zarządu GZM Panu Kazimierzowi Karolczakowi, który tę ideę 

zaakceptował i w związku z tym w dniu 6 września br. w siedzibie Metropolii zostanie 

zorganizowane w tej sprawie spotkanie, na które wysłane zostaną zaproszenia do Członków 

Zgromadzenia. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marcin Krupa podziękował za przedstawienie szczegółów 

oraz zachęcił zgromadzonych do współpracy. 

 

W następnej kolejności głos zabrał Pan Zbigniew Podraza Prezydent Miasta Dąbrowa 

Górnicza, który zaproponował aby zaprosić na spotkanie także pozostałe szpitale, które 
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posiadają oddziały dziecięce oraz obecnego na sali Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, który 

posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. 

 

14. Zamknięcie sesji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Prezydent Miasta 

Katowice Pan Marcin Krupa zamknął obrady IX sesji Zgromadzenia Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii. 
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Załącznik do protokołu Nr V/2018 
z IX Sesji Zgromadzenia  

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

 

Sprawozdanie z prac 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

w okresie międzysesyjnym (25.07.2018 r. – 09.08.2018 r.) 

 

W okresie międzysesyjnym Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbył   

7  

swoich posiedzeń, na których podjął   36  uchwał w sprawie: 

 

• zmiany uchwały nr 23/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 

lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu 

„Metropolitalny Fundusz Solidarności”. 

• zmiany uchwały nr 32/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 

lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu 

„Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami. 

• przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 

sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia 16  

lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim 

Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami. 

• przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 

sprawie  

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania  

budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2017 rok. 

• przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 

sprawie zmiany uchwały nr IV/23/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia  

19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2023 z późn.zm. 

• przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 

sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 

2018 

• wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji 

Idei Smart City. 
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• przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 

sprawie  

zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 

w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. 

• przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-

Zagłębiowskiej  

Metropolii w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-

Zagłębiowską Metropolię w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej 

dla poszczególnych gmin 

• 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. 

• 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. 

• organizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię międzynarodowego konkursu 

na  

projekt logotypu Metropolii, wraz z przyjęciem Regulaminu tego Konkursu. 

• udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Magdaleny Cichej – inspektora w Departamencie 

promocji  

i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych. 

• obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia o podjęciu przez Zgromadzenie 

Górnośląsko– 

Zagłębiowskiej Metropolii uchwały o przystąpieniu do sporządzania ramowego 

studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii. 

• wyrażenia zgody na podpisanie umowy o ochronie informacji przy realizacji projektu 

pn. „GZM Data Store”. 

• udzielenia Panu Pawłowi Walczykowi pełnomocnictwa do reprezentacji Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie zażalenia na postanowienie Dyrektora Krajowej 

Izby Skarbowej. 

• wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego  

Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu  

Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. 



3 

 

• przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wiceprzewodniczącymi Zarządu i Członkami 

Zarządu  

Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii 

• udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitarnego Górnośląsko–

Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

Górnośląsko– 

Zagłębiowskiej Metropolii. 

• 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. 

• wyrażenia zgody na udzielenie poparcia dla inicjatywy Prezydenta Bytomia w sprawie  

wprowadzenia zmian w obowiązującym systemie prawnym w zakresie wydawania 

zezwoleń oraz kontroli gospodarowania odpadami. 

• 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. 

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komunikacyjnym Związkiem 

Komunalnym  

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP), Międzygminnym  

Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP), Miastem Tychy 

oraz Miejskim Zarządem Komunikacji w Tychach (MZK), w sprawie przeprowadzenia 

analizy  

prawnej due diligence KZK GOP, MZKP, MZK w związku z planowanymi procesami  

przekształceniowymi, których celem jest przejęcie realizacji zadań ww. podmiotów 

przez  

Zarząd Transportu Metropolitarnego – jednostkę budżetową Górnośląsko-

Zagłębiowskiej  

Metropolii. 

• przyjęcia treści porozumienia oraz upoważnienia członków Zarządu Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii do zawarcia porozumienia z Komunikacyjnym Związkiem  

Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego dotyczącego organizowania  

publicznego transportu zbiorowego w metropolitalnych przewozach pasażerskich. 

• przyjęcia treści porozumienia oraz upoważnienia członków Zarządu Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii do zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Tychy w sprawie  
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przekazania zadania własnego Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii w postaci  

ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego. 

• wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie 

dotacji  

celowej zawartej z gminą Pyskowice w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz  

Solidarności” 

• zmiany uchwały nr 61/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 

marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień publicznych w 

Urzędzie  

Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz udzielenia 

pełnomocnictwa członkom zarządu do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego. 

• podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu 

Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii 

• wyznaczenia i oddelegowania przedstawicieli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

do  

zapewnienia stałej reprezentacji w pracach Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii  

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2018-2020. 

• udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko–

Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

Górnośląsko– 

Zagłębiowskiej Metropolii. 

• udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Mariusza Wilczyńskiego – głównego specjalisty  

w Departamencie Strategii i Polityki Przestrzennej w Urzędzie Metropolitalnym 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur 

i dokumentów  

finansowych. 

• udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Szczepańskiej - Góra – głównego 

specjalisty  

w Departamencie Strategii i Polityki Przestrzennej w Urzędzie Metropolitalnym 

Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i 

dokumentów  

finansowych. 

• zmiana w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 oraz zmiany 

uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 03 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. 

• zmiany uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 
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• wyrażenia woli przystąpienia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię do Fundacji 

pod  

nazwą „Unia Metropolii Polskich” w roli honorowego partnera fundacji. 

• Wyrażenia intencji rozpoczęcia współpracy z Metropolią Ruhry z siedzibą w Essen. 

 

 

 

Działania podjęte przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 

okresie międzysesyjnym, oraz dyskusje: 

 

• Podpisanie porozumienia z firmą Orange i miastem Tychy w sprawie współpracy przy realizacji 

idei SmartCity. Będą to pilotażowe wdrożenia inteligentnych rozwiązań dotyczących idei 

SmartCity, 

• Przystąpienie do sporządzenia ramowego Studium Uwarunkowań Kierunków  

Zagospodarowania przestrzennego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 

• Zarząd wyraził akces do Fundacji Unia Metropolii Polskich, skupiającej największe miasta  

w Polsce. 

• Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie koncepcji kolei metropolitalnej – wygrała  

Politechnika Śląska, 

• Prowadzone były rozmowy dotyczące przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolie 

Parku Śląskiego, jednak zostały one odłożone w czasie, 

• Prowadzone są rozmowy Zarządu wraz z firmami wodociągowych gmin wchodzących w skład 

GZM z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów w temacie wspólnego zakupu 

wody  

oraz wspólnej strategii inwestycyjnej w śląskim klastrze wodnym, 

• Rozpoczęcie analizy propozycji składki na komunikację publiczną. Wyniki w kilku wariantach 

zostaną przekazane Członkom Zgromadzenia po zakończeniu prac. 

 


