
Uchwała nr 158/225/II/2005
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 01.02.2005 roku

w sprawie

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego 
w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania 
poziomu życia mieszkańców województwa.

Na podstawie art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.:Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z zm.), art. 21 ust. 3 oraz art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. Nr 64, poz.593), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/27/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.


Zarząd Województwa Śląskiego 
u c h w a l a


§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego 
w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa, w oparciu o Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowiące załącznik 
nr 1 do uchwały.


§ 2


Treść ogłoszenia zamieszcza się na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
w prasie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Dla realizacji zadań wyznacza się obszar województwa śląskiego. 
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Wykonanie uchwały powierza się Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Michał Czarski – Marszałek Województwa

......................................................
2. Sergiusz Karpiński – Wicemarszałek Województwa

......................................................
3. Jan Grela – Wicemarszałek Województwa

......................................................
4. Marian Jarosz – Członek Zarządu

......................................................
5. Wiesław Maras – Członek Zarządu	

......................................................


