UCHWAŁA NR 199/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO–ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 142/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia
10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu
„Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2019
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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu
"Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2019 przyjętym uchwałą Nr 63/2019 Zarządu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 marca 2019 r.
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 142/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia
10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu "Metropolitalny
Fundusz Solidarności" w roku 2019:
1. Usuwa się pozycję nr 12 pn.: "Wojkowice, Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R
w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych, prowadzących do punktu przesiadkowego, 1 200 000 zł",
zmienia się brzmienie pozycji nr 13 na następującą treść: ''Wojkowice, Przystań rowerowa wraz z drogą
rowerową, 1 095 080,00 zł". W związku z powyższym łączna wartość udzielonej pomocy dla Gminy
Wojkowice wynosi 1 095 080,00 zł.
2. Zmienia się brzmienie pozycji nr 4 na następującą treść: "Mysłowice, Ograniczenie niskiej emisji
poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Mysłowicach-Etap IV,
986 652,00 zł", w związku z czym łączna wartość udzielonej pomocy dla Gminy Mysłowice wynosi
2 736 652,00 zł.
3. Zmienia się brzmienie pozycji nr 8 na następującą treść: "Sosnowiec, Modernizacja infrastruktury
autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych
i łączących je ścieżek rowerowych, 1 109 850,00 zł", w związku z czym łączna wartość udzielonej pomocy dla
Gminy Sosnowiec wynosi 1 819 633,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu
Metropolii.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
Grzegorz Podlewski
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