Uchwała nr 2105/294/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13.08.2009 roku. 

w sprawie


Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1178/271/III/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych nr 7/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałnia 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142
 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.); art. 27 ust 1 pkt. 3 oraz Art. 28 ust. 1 pkt. 2  Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.);  § 3 pkt. 2 oraz § 7 pkt. 1  Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.



Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

  
§ 1


Zmienia się Uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 1178/271/III/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych nr 7/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałnia 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poprzez korektę załącznika do niniejszej uchwały w poz. nr 2, dotyczącej tytułu projektu, który otrzymuje następujące brzmienie: „Razem łatwiej  - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych  w Rydułtowach”. 


§ 2


Przyjmuje się jednolity tekst dokumentu, o którym mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.




§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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