
Uchwała nr 467/246/III/2009  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 5.03.2009 r.
w sprawie
zatwierdzenia rozliczeń umów dotacji dla zadań dofinansowanych w roku 2008 środkami        z budżetu Województwa Śląskiego, realizowanych w Kontrakcie Wojewódzkim dla          Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. nr 142/2001, poz.1590 z późniejszymi zmianami)
Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.
Zatwierdza się rozliczenia niżej wymienionych umów dotacji udzielonych w roku 2008                      ze środków budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 333.000 zł /słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych/ dla każdego z następujących zadań, realizowanych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”:
a) umowy nr 2115/IW/2008 z dnia 06.10.2008 r. dla zadania pn. Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie, 
b) umowy nr 2170/IW/2008 z dnia 29.09.2008 r. dla zadania pn. Budowa boisk sportowych ramach programu Orlik 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 30  przy ul. Wawrzyńskiej 11 w Zabrzu,
c) umowy nr 2123/IW/2008 z dnia 29.09.2008 r. dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w Dzielnicy Sikorskiego w Żorach,
d) umowy nr 2583/IW/2008 z dnia 10.10.2008 r. dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w Dzielnicy Powstańców Śląskich w Żorach,
e) umowy nr 2070/IW/2008 z dnia 23.09.2008 r. dla zadania pn. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Konopiskach przy ul. Sportowej,
f) umowy nr 1901/IW/2008 z dnia 18.09.2008 r. dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Orlik 2012 w Gminie Wilkowice przy ul. Samotnej.

2.  Rozliczenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Bogusław ŚMIGIELSKI - Marszałek Województwa        		....................
2. Zbyszek ZABOROWSKI - Wicemarszałek Województwa     	....................   	
3. Adam STACH - Wicemarszałek Województwa    			....................
4.Mariusz KLESZCZEWSKI - Członek Zarządu              		....................
	5. Piotr SPYRA - Członek Zarządu                    				....................

