
 

 

 

UCHWAŁA Nr 231/2018 

ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych 

w projekcie uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

na 2019 rok oraz w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów 

finansowych jednostek budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym 

w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 

i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.) 

  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku ze skierowaniem do Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

projektu uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok, przekazuje 

się informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w przedmiotowym 

projekcie, kierownikowi podległej jednostki budżetowej oraz dyrektorom departamentów i biur 

Urzędu Metropolitalnego, zobowiązanym do złożenia propozycji  do projektu budżetu na 2019 

rok na podstawie uchwały nr 172/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 

6 września 2018 roku w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2019 

rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

 

 § 2 

 

Kwotę prognozowanych dochodów budżetu na 2019 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 3 

 

Kwotę planowanych wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok 

określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 4 

 

Zobowiązuje się podmioty określone w  § 1 niniejszej uchwały do opracowania projektów 

planów finansowych w terminie 30 dni od otrzymania niniejszej uchwały nie później jednak niż 

do 22 grudnia 2018 roku. 

 

 

 

 



 

 

 

§ 5 

 

Projekty planów finansowych są sporządzane: 

1) w zakresie dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, 

2) w zakresie wydatków w szczegółowości dział, rozdział, grupa wydatków. 

 

 

§ 6 

 

Dyrektor jednostki budżetowej opracowuje projekt planu finansowego jednostki, dyrektorzy 

departamentów i biur, cząstkowe plany departamentów i biur,  składające się na plan 

finansowy Urzędu Metropolitalnego. 

 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii. 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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