




Uchwała nr 2823 /320/III/2009
Zarządu Województwa  Śląskiego
z dnia 6.11.2009 roku

w sprawie

zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2009 r. 
nr 1946/289/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2009 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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.) oraz Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – rozdział 6.7 i 6.8 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2008 r. i § 13 ust. 8 Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik do Uchwały nr 642/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 marca 2009 r.



Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1

1. Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2009 r. 
nr 1946/289/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów 
w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2009 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez zmianę listy rankingowej projektów stanowiącej załącznik do ww. uchwały, będącą następstwem zakończenia negocjacji.

2.  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					.............................................

