
  

 

UCHWAŁA Nr 241/ 2018 

ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia 22 listopada 2018 roku 

w sprawie 
przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii   

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/60/2018 
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku  

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 oraz 

przyjęcia tekstu jednolitego Załącznika do uchwały – Listy gmin członkowskich, którym 
udziela się pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz 

Solidarności”, uwzględniający zmiany zawarte w uchwałach Zgromadzenia Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii nr VI/11/2018 z dnia 27 marca 2018 r., nr VII/22/2018 z dnia 17 

maja 2018 r., nr VIII/42/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz nr X/56/2018 z dnia 10 września 
2018 r. 

 
 
 
Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym  
w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730); art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 
 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.  
 
Przyjmuje się projekt Uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie 
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/60/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku 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 oraz przyjęcia tekstu jednolitego Załącznika do uchwały – 
Listy gmin członkowskich, którym udziela się pomocy finansowej w ramach Programu 
„Metropolitalny Fundusz Solidarności”, uwzględniający zmiany zawarte w uchwałach 
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr VI/11/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,  
nr VII/22/2018 z dnia 17 maja 2018 r., nr VIII/42/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz  
nr X/56/2018 z dnia 10 września 2018 r. 

 
§2. 

 
Projekt Uchwały, o którym mowa w §1 zostanie przedstawiony do porządku obrad najbliższego 
Zgromadzenia  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
§3. 

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   ……………………………… 
 

         
 

 


