	Uchwała nr 1020/264/III/2009  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 5.05.2009 r.
w sprawie

Zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2009 oraz zawarcia umów dotacji dla zadań realizowanych 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.
Zatwierdzić harmonogramy rzeczowo – finansowe na rok 2009 oraz zawrzeć umowy o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego, w kwocie 333.000 zł /trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych/ dla każdego z następujących zadań, współfinansowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”:
	Budowa kompleksu sportowego położonego przy ul. Sportowej w Międzybrodziu Bialskim nr ewidencyjny działek: 1473/2, 1472/3, 1461/58, 1461/19, 6450, realizowanego w ramach programu ministerialnego „Moje boisko – Orlik 2012”, dla którego realizatorem jest Gmina Czernichów,
	Gorzyce – budowa ogólnodostępnego boiska „Orlik”, realizowanego przez Gminę Gorzyce,
	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik

	2012” w Goleszowie, ul. Sportowa, parcela Nr 1224/57, realizowanego przez Gmin Goleszów,
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach programu Orlik 2012 w Pietrzykowicach, realizowanego przez Gminę Łodygowice,

Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 w Sośnicowicach przy ul. Raciborskiej, realizowanego przez Gminę Sośnicowice,
	Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 52 w Częstochowie, realizowanego przez Miasto Częstochowa,
Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu Moje boisko – Orlik 2012 na terenie gminy Dąbrowa Górnicza – ul. Morcinka, realizowanego przez Miasto Dąbrowa Górnicza, 
	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym                w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 67, realizowanego przez Miasto Ogrodzieniec,
	Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Żorskiej 2 w Raciborzu, realizowanego przez Miasto Racibórz,
10.Budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu                            	ul. Oświatowa 55, realizowanego przez Miasto Zawiercie,
11.Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Technicznych                     i Licealnych im. Stanisława Staszica ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice –Dziedzice, realizowanego przez Powiat Bielski,
12.Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych                        	w 	Lublińcu w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, realizowanego przez Powiat Lubliniecki.  
Harmonogramy rzeczowo – finansowe dla w/w zadań oraz projekt umowy stanowią załącznik  do 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                    					....................

