Uchwała nr 842/259/II/2005
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie

podpisania Aneksu nr 1 do Umowy  dotacji nr 1795/IW/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. dla zadania realizowanego przez Miasto Bieruń pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary – etap III – część 4”. 

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

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala
§ 1.
Postanawia się podpisać Aneks nr 1 do Umowy dotacji nr 1795 / IW / 2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. dla zadania realizowanego przez Miasto Bieruń pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary – etap III – część 4”, finansowanego w ramach „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”,  zmieniający:
	art. 4 ust. 1 Umowy dotacji uzyskuje brzmienie: „Całkowity koszt realizacji zadania inwestycyjnego wynosi brutto 2.472.414,95 zł ( słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy )”;
	art. 4 ust. 2 Umowy dotacji uzyskuje brzmienie: „Zarząd przekaże na realizację zdania inwestycyjnego dotację w wysokości 1.236.207,00 zł ( słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedem złotych ) tj. 50 % całkowitego kosztu realizacji zadania inwestycyjnego określonego w ust. 1, nie więcej niż 50 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Szczegółowe zasady oraz terminy przekazywania dotacji z podziałem na poszczególne transze określa artykuł 5 umowy”; 
	„Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego”, stanowiący Załącznik nr 5 umowy dotacji, otrzymuje nowe brzmienie i staje się załącznikiem do Aneksu nr 1;  
2.	Pozostałe artykuły umowy dotacji pozostają bez zmian.
3.	Aneks nr 1 do Umowy dotacji nr 1795 / IW / 2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. jest załącznikiem do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.
 § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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