Uchwała nr 1690/283/III/2009
Zarządu Województwa  Śląskiego
z dnia 2.07. 2009 roku

w sprawie

zmiany uchwały Zarządu z dnia 10 marca 2009 r. Nr 530/248/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL z późniejszymi zmianami.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2008 r. oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach procedury konkursowej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 1852/187/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r.
                                                                  
Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala
                                                                             
§ 1

Zmienia się uchwałę Zarządu z dnia 10 marca 2009 r. Nr 530/248/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu otwartego 
nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL z późniejszymi zmianami, poprzez zmianę treści załącznika nr 1 na podstawie aneksu nr 2 do protokołu Komisji Oceny Projektów 
z dnia 20 stycznia 2009 r., polegającą na:
	rozszerzeniu grupy Beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie w związku 
z uwolnieniem kwoty środków finansowych po ustaleniach negocjacyjnych oraz 
w związku z uwolnioną kwotą rezerwy przeznaczonej na ewentualne odwołania.
	odmowie przyznania dofinansowania projektu pn.: „Pracuj u siebie - w Gminie Jaworze” złożonego przez Stowarzyszenie „Inicjatywy Społeczne” w Bielsku - Białej (pozycja 44 listy rankingowej) w związku z rezygnacją wnioskodawcy z podpisania umowy o dofinansowanie.

	Przyjmuje się tekst jednolity listy rankingowej zgodnie z treścią załącznika 
do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie 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					.............................................

