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Uchwała Nr 922 / 370 /II/2006
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 25. 05. 2006 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Na podstawie art.41 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1.
Zmienia się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stanowiący załącznik do uchwały Nr 14/330/II /2006 z dnia 5 stycznia 2006 roku w ten sposób, że:
	W § 6, dopisuje się punkt 32, o brzmieniu: „rejestr upoważnień do kontroli podmiotów, w zakresie działań nadzorowanych przez Marszałka Województwa– w Wydziale Kontroli”.
	W § 25 ust. 2, punkt 4 otrzymuje brzmienie: 


„ 4) Referat obsługi Kontraktu Wojewódzkiego
	opracowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania zmian w Kontrakcie Wojewódzkim w formie oświadczenia stron, konsultowanie przygotowanych opracowań z organami administracji rządowej,

przygotowywanie umów z podmiotami uprawnionymi,
przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy wykonawczej do Kontraktu wojewódzkiego oraz aneksów związanych z aktualizacją harmonogramów realizowanych zadań,
koordynacja działań związanych z obiegiem dokumentów dotyczących finansowania zadań, ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim,
opracowywanie zbiorczych sprawozdań kwartalnych i rocznych, wynikających z zapisów Kontraktu Wojewódzkiego,
przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu,
współpraca z podmiotami uprawnionymi, realizującymi zadania Kontraktu i merytorycznymi Wydziałami Urzędu Marszałkowskiego, w zakresie planowania inwestycji,
	koordynacja zadań związanych z realizacją inwestycji „budowlanych”, realizowanych w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, w tym przygotowanie umów i aneksów, sprawozdawczość.”

	W załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zmienia się nazwę jednostki organizacyjnej „Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach Zdroju” na „Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym”.


§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Michał Czarski 	-Marszałek Województwa                 .................................

Jan Grela                    - Wicemarszałek Województwa        ..................................

Sergiusz Karpiński    - Wicemarszałek Województwa         .................................

Marian Jarosz             - Członek Zarządu		             .................................

Wiesław Maras      	- Członek Zarządu	                        ..................................




