Uchwała nr 343/124/II/2004
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 02.03.2004 r. 

w sprawie

zatwierdzenia programów rzeczowo-finansowych na rok 2004 dla Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przedmiotowych zadań.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142/01/1590 z późn. zm.).


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

1.Zatwierdzić program rzeczowo-finansowy na rok 2004 dla Opery Śląskiej w  Bytomiu na realizację zadań remontowych na łączną kwotę 203.000 zł (dwieście trzy tysiące złotych), w tym: remont instalacji odsłuchowej i interkomowej Dużej Sceny Teatru (30.000 zł), konserwacja stolarki w budynku Teatru (60.000/ zł) oraz remont kapitalny pomieszczeń przy ul. Teatralnej 2A w Katowicach ze zmianą funkcji (113.000 zł). Program rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do uchwały.

1.	Zawrzeć z Teatrem Śląskim w Katowicach umowy dotyczące udzielenia w roku 2004 dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, na realizację zadań remontowych, w tym: remontu instalacji odsłuchowej i interkomowej Dużej Sceny Teatru, w kwocie 30.000 zł, konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru, w kwocie 60.000 zł, remont kapitalny pomieszczeń  przy ul. Teatralnej 2A w Katowicach ze zmianą funkcji, w kwocie 113.000 zł.

§ 2.

1.Zatwierdzić program rzeczowo-finansowy na rok 2004 dla Teatru Śląskiego w Katowicach na realizację zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 107.848 zł (sto siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych), stanowiący załącznik do uchwały.
2.Zawrzeć z Teatrem Śląskim w Katowicach umowę dotyczącą udzielenia w roku 2004 dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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