
Uchwała nr 1663/283/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2 lipca 2009 roku

w sprawie

zakończenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego 
w dziedzinie polityki społecznej w 2009 roku z uwagi na wyczerpanie środków finansowych


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), art. 176 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), uchwały Nr III/30/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 oraz uchwały nr 49/229/III/2009                                                                                            Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2009 roku.


Zarząd Województwa Śląskiego 
u c h w a l a


§ 1

Ulega zakończeniu otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego 
w dziedzinie polityki społecznej w 2009 roku z uwagi na wyczerpanie środków finansowych.


§ 2

Treść ogłoszenia Zakończenie otwartego konkursu ofert, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zamieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

 4

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

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





