
UCHWAŁA Nr 222/2018 

ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia 7 listopada 2018 r. 

w sprawie podania do wiadomości informacji o wysokości składek rocznych na 

rok 2019 wnoszonych przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii oraz terminach płatności i wielkości rat części stałej 

i zmiennej składek rocznych dla poszczególnych gmin 

 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 

o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), § 37 ust. 1 i 2, 

§ 39 ust. 1 Statutu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyjętego uchwałą nr V/1/2018 

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 

poz. 1207) 

 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Podaje się do wiadomości gmin członkowskich informację o wysokości części stałej składek 

rocznych na rok 2019, wyliczonych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, 

przekazanej pismem znak ST3.4750.43.2018 z dnia 12 października 2018 r., zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Podaje się do wiadomości gmin członkowskich informację o wysokości i terminach płatności 

rat części stałej składek rocznych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

W związku z uchwałą nr VIII/39/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez 

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składek 

rocznych dla poszczególnych gmin, podaje się do wiadomości gmin członkowskich informację 

o wysokości i terminach płatności rat części zmiennej składek rocznych na rok 2019, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Zobowiązuje się Skarbnika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do przekazania gminom 

członkowskim treści niniejszej uchwały. 

 

 

 



§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

Grzegorz Podlewski - Wiceprzewodniczący Zarządu …..…………………………… 

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

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

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

 


