
Załącznik do uchwały nr 225/2018 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

z dnia 14 listopada 2018 r.  

PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ………………….. 

ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia…………………………… 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 

na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  

 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 

lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską 

Metropolię, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania 

zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2; 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

2. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do przekazywania 

uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom 

jednostek organizacyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

§ 6. Z dniem 31.12.2018 r. traci moc uchwała nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 

z późniejszymi zmianami. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 


