Uchwała nr 1164 /270/III/2009  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  19.05.2009 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”:
	Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Gaszowice, realizowanego przez Gminę Gaszowice, 


	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Krostoszowicach przy                     ul. Szybowej, realizowanego przez Gminę Godów,


	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” na działkach 213/126, 213/127, 213/128 położonych w Hażlach pomiędzy                          ul. Długą i Kwiatową, realizowanego przez Gminę Hażlach,
	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012  w Jaworzu, realizowanego przez Gminę Jaworze, 

Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w Mierzęcicach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, realizowanego przez Gminę Mierzęcice,
Budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Akacjowej                      w  Ornontowicach, realizowanego przez Gminę Ornontowice,
Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Hucie Starej B,                         ul. Mickiewicza 12, realizowanego przez Gminę Poczesna,
Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Bytomiu przy                       ul. Tysiąclecia 7, realizowanego przez Miasto Bytom,
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy   ul. Kombatantów w Czerwionce – Leszczynach, realizowanego przez Miasto Czerwionka – Leszczyny,
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy ul. Sportowej 1 w Miasteczku Śląskim, w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, realizowanego przez Miasto Miasteczko – Śląskie, 
11.	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Zawilców w Mikołowie, realizowanego przez   Miasto Mikołów, 
12.	Budowa boiska ogólnodostępnego przy ul. Skłodowskiej – Curie w Piekarach Śląskich        w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, realizowanego przez Miasto Piekary        Śląskie,
13.	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Podstawo – Gimnazjalnych                       w Radzionkowie, realizowanego przez Miasto Radzionków, 
14.	Budowa kompleksu boisk – piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Gwareckiej 2          w Rudzie Śląskiej, realizowanego przez Miasto Ruda Śląska,
15.	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, realizowanego przez Miasto Rydułtowy,
	Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 9, ul. Kalagi 9a w Sosnowcu. Program Moje boisko – Orlik 2012, realizowanego przez Miasto Sosnowiec,

17.	Budowa boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 13 w Tarnowskich Górach, realizowanego przez Miasto Tarnowskie Góry,
18.	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym       realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” na terenie przy Szkole       Podstawowej nr 23 w Zabrzu – Maciejowie, realizowanego przez Miasto Zabrze, 
	Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Korfantego w Żorach, realizowanego przez  Miasto Żory, 

	Moje boisko – Orlik 2012 przy ZSP Nr 2 w Rydułtowach, realizowanego przez Powiat Wodzisławski. 


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                    				....................


