Uchwała nr 1274/273/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28 maja 2009 roku         

w sprawie:

podpisania aneksu do umowy Nr 1672/ZD/2004 z dnia 03 grudnia 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska


Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2007r., 
Nr 242, poz. 1776 z późn.zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§1

Podpisuje się Aneks Nr 11 do umowy Nr 1672/ZD/2004 z dnia 03 grudnia 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska – o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się  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			                        ................................









Załącznik do Uchwały nr 1274/273/III/2009    
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28 maja 2009r.


 ANEKS NR 11
z dnia                                      2009r.
do umowy Nr 1672/ZD/2004 z dnia 03 grudnia 2004r.

zawartej pomiędzy:

I. 	WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM, zwanym dalej “Województwem”, w imieniu którego działają:
1.	Mariusz Kleszczewski	– Członek Zarządu Województwa Śląskiego
2.	Piotr Spyra	                        – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
i

	Miastem Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Wolności 6, zwanym dalej „Organizatorem”  
- w imieniu którego działa:

     

       Andrzej Stania – Prezydent Miasta Ruda Śląska


Strony ustalają:

     §1
W §2 ust.1 umowy liczbę: „50” zastępuje się liczbą: „54” (słownie: pięćdziesiąt cztery) 
i po liczbie 54 dodaje zapis: „od dnia 1 czerwca 2009r.”.

§ 2
Dotychczasową treść §3 ust.5 umowy zastępuje się treścią: „Województwo przeleje 
na rachunek Zakładu kwotę: 32.375,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) w czerwcu 2009r. na pokrycie kosztów działalności usługowo– rehabilitacyjnej”.

                                                                        §3
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

                                                                        §4
Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Za Województwo					Za Wnioskodawcę

