UCHWAŁA NR XVII/107/2019
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
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 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektów w ramach Programu
„Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Listę gmin i wartość pomocy finansowej określa załącznik
do niniejszej uchwały.
2. Łączna wartość udzielonej pomocy finansowej na podstawie niniejszej uchwały wynosi 1 614 040,00 zł.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, pochodzą z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
na rok 2019.
§ 3. Szczegółowe zasady, tryb, warunki przekazania i rozliczenia udzielanej pomocy finansowej określą
umowy zawarte pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a gminami członkowskimi określonymi
w załączniku do niniejszej uchwały, do zawarcia których upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
Arkadiusz Chęciński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/107/2019
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKOZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 17 maja 2019 r.
Lista gmin członkowskich, którym udziela się pomocy finansowej w ramach Programu "Metropolitalny
Fundusz Solidarności", na dofinansowanie nastepujących Projektów w kwotach:

L.P.

Wartość
udzielonej
pomocy finansowej

Nazwa Gminy

Nazwa Projektu

1.

Będzin

Wymiana wiat przystankowych w Będzinie

2.

Będzin

Termomodernizacja
12 w Będzinie

budynku

114 201,00 zł

mieszkalnego

przy

ul.

Zamkowa
255 000,00 zł

Łączna wartość udzielonej pomocy dla Gminy Będzin

3.
4.

369 201,00 zł

Bojszowy

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową gminnego parkingu
i drogi dojazdowej, będącej połączeniem z drogą powiatową 5901S ul.
Gaikową w Bojszowach

307 000,00 zł

Bojszowy

Modernizacja
energetyczna
w Międzyrzeczu

600 000,00 zł

budynku

Szkoły

Podstawowej

Łączna wartość udzielonej pomocy dla Gminy Bojszowy
5.

Tychy

Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz
z budową mostów w Tychach
Łączna wartość udzielonej pomocy dla Gminy Tychy
Razem wartość dofinansowania
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907 000,00 zł
337 839,00 zł
337 839,00 zł
1 614 040,00 zł
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Uzasadnienie
Środki finansowe na realizację Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności“ w roku 2019 zostały
przewidziane w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjętym Uchwałą Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Nr XIII/79/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. z późniejszymi
zmianami.
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii opracował i przyjął Regulamin udzielania pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu
„Metropolitalny Fundusz Solidarności“ w roku 2019 wraz ze wzorem Wniosku oraz wzorem Listy
Projektów.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej przedstawione w załączniku do Uchwały zostały złożone
przez Liderów metropolitalnych podregionów wraz z uzgodnionymi listami Projektów. Zgodnie
z Regulaminem udzielania pomocy finansowej dokonana została ocena Projektów pod kątem poprawności
formalno-prawnej.
Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielona
w formie dotacji celowej, co wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Podstawą udzielenia pomocy będą umowy zawarte pomiędzy Zarządem GórnośląskoZagłębiowskiej
Metropolii
a gminami
członkowskimi
regulujące
zasady
wykorzystania
dotacji i jej rozliczenia.
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