Uchwała nr 2899/325/II/2005
Zarządu Województwa Śląskiego
z  dnia 20.12.2005 r.
w  sprawie
podpisania Aneksu nr 2  do umowy  dotacji  dla zadania pn. „Remont konserwatorski budynku ul. Rynek 6 w Bielsku-Białej” finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości  -  Komponent  Dotacje Inwestycyjne

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa         (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala
§ 1.
Postanawia się podpisać Aneks nr 2 do Umowy nr 1784/IW/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. dla zadania realizowanego przez Miasto Bielsko-Biała  pn..„Remont konserwatorski budynku             ul. Rynek 6 w Bielsku-Białej” finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego” wprowadzający zmiany polegające na:
- art. 4 ust. 1 umowy dotacji, który uzyskuje brzmienie: „Całkowity koszt realizacji zadania inwestycyjnego wynosi brutto 1.334.149,26 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy).
- art. 4 ust. 2 umowy dotacji, który uzyskuje brzmienie: „Zarząd przekaże na realizację zadania inwestycyjnego dotację w wysokości 472.425,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) tj. 35,41 % całkowitego kosztu realizacji zadania inwestycyjnego określonego w ust.1,nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych projektu. Szczegółowe zasady oraz terminy przekazywania dotacji z podziałem na poszczególne transze określa artykuł 5 umowy”,
- zmianie Załącznika nr 5 - „Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego” - który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Aneksu.
 Pozostałe artykuły umowy dotacji pozostają bez zmian.
Aneks nr 2 do Umowy dotacji nr 1784/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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