
Projekt  

Uchwała nr 

Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 

z dnia 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na rzecz ograniczania skutków epidemii COVID-19  

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.), na wniosek 

jedenastu delegatów:  

 

 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udzielić pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 

w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji działań związanych 

z ograniczeniem skutków epidemii COVID-19 w łącznej wysokości 100 mln zł., z przeznaczeniem na 

wsparcie podmiotów gospodarczych. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, pochodzą z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej 

Metropolii na rok 2020.  

§ 3. Działania, o których mowa w § 1, są skierowane do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 

lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.). 

§ 4. Podział środków pomiędzy gminy jest uzależniony od liczby podmiotów gospodarczych 

wskazanych w § 3, działających na terenie poszczególnych gmin. 

§ 5. Szczegółowe zasady, tryb, warunki przekazywania i rozliczania udzielonej pomocy finansowej 

określą umowy zawarte pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a gminami członkowskimi, 

do zawarcia których upoważnia się Zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) na terenie kraju 

wprowadzono m.in. ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy. 

Wprowadzone ograniczenia dla przedsiębiorców już dziś wpływają negatywnie na polską gospodarkę. 

Biorąc pod uwagę, że celem statutowym Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii jest wykorzystanie 

potencjału gmin członkowskich, pobudzenie kreatywności mieszkańców oraz inspirowanie zmian, 

umożliwiających przyśpieszenie procesów gospodarczych i społecznych, zasadnym jest podjęcie 

działań na rzecz wsparcia podmiotów gospodarczych z obszaru Górnośląsko – Zagłębiowskiej 

Metropolii, celem ograniczenia skutków ekonomicznych epidemii COVID-19, m.in. utrzymania 

lokalnie działających firm oraz zachowania miejsc pracy dla mieszkańców. 

Środki finansowe na realizację wsparcia będą pochodzić z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej 

Metropolii na rok 2020.  

 

 


