Uchwała nr  433  /   245  /III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  3.03.2009  roku

w sprawie

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2008 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych wraz z przyznaniem dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rankingowej wniosków które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą w ramach konkursu  nr 1/POKL/9.1.1/2008 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,  Działania 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Na podstawie Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142
 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.); art. 27 ust.1 pkt 3 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 z 2006r. poz. 1658 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1

Zatwierdza się listę rankingową w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2008 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Przyznaje się dofinansowanie do wniosków z listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/2008 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3
Zatwierdza się listę rankingową w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2008 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Działania 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


	Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa			…………………….


	Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa       		…………………….


	Adam Stach – Wicemarszałek Województwa                                 …………………….


	Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu				…………………….


	Piotr Spyra – Członek Zarządu					…………………….



