Uchwała nr 2638/315/III/2009  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20.10.2009 r.

w  sprawie

Zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2009    oraz zawarcia aneksów Nr 1 do umów dotacji dla zadań realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. nr 142/2001, poz.1590 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.
Zatwierdzić zaktualizowane harmonogramy rzeczowo – finansowe na rok 2009 oraz zawrzeć aneksy nr 1 do umów dotacji o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego                  dla następujących zadań, współfinansowanych  w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”:

	Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie         (umowa nr 2233/IW/2009), realizowanego przez Miasto Częstochowa,
	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Goleszowie, ul. Sportowa, parcela nr 1224/57 (umowa nr 1466/IW/2009), realizowanego przez Gminę Goleszów.

Aneksem nr 1 wprowadza się obniżenie dotacji do kwoty 272.000 zł /słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych/,   
	Gorzyce – budowa ogólnodostępnego boiska „Orlik” (umowa nr 1467/IW/2009)- realizowanego przez Gminę Gorzyce, 

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”na działkach 213/126, 213/127 i 213/128 położonych w Hażlach pomiędzy ulicą Długą                        i ul. Kwiatową (umowa nr 1932/IW/2009), realizowanego przez Gminę Hażlach,
Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 w Jaworzu (umowa nr 1634/IW/2009), realizowanego przez Gminę Jaworze,
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” Katowice,         ul. Żeliwna 26D (umowa nr 2234/IW/2009), realizowanego przez Miasto Katowice,
	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Koziegłowach (umowa nr 2059/IW/2009), realizowanego przez Gminę i Miasto Koziegłowy,
Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”w Gminie Kroczyce (umowa                     nr 1967/IW/2009), realizowanego przez Gminę Kroczyce.
Aneksem nr 1 wprowadza się obniżenie dotacji do kwoty 260.000 zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych/,   
	Moje boisko w Gminie Krzyżanowice – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących                  w Tworkowie (umowa nr 2060/IW/2009), realizowanego przez Gminę Krzyżanowice,

Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Kochcickiej w Lublińcu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (umowa nr 2058/IW/2009), realizowanego przez Miasto Lubliniec,
	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych      w Lublińcu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (umowa nr 1577/IW/2009), realizowanego przez Powiat Lubliniecki,

Aneksem nr 1 wprowadza się obniżenie dotacji do kwoty 322.000 zł /słownie: trzysta dwadzieścia dwa  tysiące złotych/,
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy ul. Sportowej 1 w Miasteczku Śląskim,                   w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (umowa nr 1931/IW/2009), realizowanego przez Miasto Miasteczko – Śląskie,

Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno-szatniowego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Niegowie przy ul. Szkolnej (Program „Moje boisko - Orlik 2012”) (umowa                  nr 2235/IW/2009), realizowanego przez Gminę Niegowa,
Aneksem nr 1 wprowadza się obniżenie dotacji do kwoty 315.000 zł /słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych/,
	Budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Akacjowej                              w Ornontowicach (umowa  nr 1965/IW/2009), realizowanego przez Gminę Ornontowice,
	Budowa boiska ogólnodostępnego przy ul. Skłodowskiej – Curie w Piekarach Śląskich                        w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (umowa nr 1582/IW/2009), realizowanego przez Miasto Piekary Śląskie, 
	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Hucie Starej B,                                 ul. A. Mickiewicza 12 (umowa nr 1632/IW/2009), realizowanego przez Gminę Poczesna,

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych                            w Radzionkowie (umowa nr 1933/IW/2009), realizowanego przez Miasto Radzionków,
	Boiska sportowe „Orlik 2012”z zapleczem szatniowym i szaletami w parku wiejskim                          w Rajczy (umowa nr 1972/IW/2009), realizowanego przez Gminę Rajcza, 
	Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy Gminnej Hali Sportowej                                w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 (umowa nr 2056/IW/2009), realizowanego przez Gminę Rędziny,
Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 9, ul. Kalagi 9a w Sosnowcu. Program Moje Boisko - Orlik 2012 (umowa nr 1631/IW/2009), realizowanego przez Miasto Sosnowiec, 
Budowa boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 13 w Tarnowskich Górach (umowa                           nr 1583/IW/2009), realizowanego przez Miasto Tarnowskie Góry,
Budowa boisk sportowych - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10 (umowa 2236/IW/2009), realizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski,
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym realizowanych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie przy Szkole Podstawowej nr 23                  w Zabrzu-Maciejowie (umowa 1929/IW/2009), realizowanego przez Miasto Zabrze,
Budowa. kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu,                       ul. Oświatowa 55 (umowa nr 1501/IW/2009), realizowanego przez Miasto Zawiercie. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
	Bogusław  Śmigielski - Marszałek Województwa		........................

2.	Zbyszek  Zaborowski - Wicemarszałek Województwa		........................
3.	Adam Stach - Wicemarszałek Województwa			.........................
4.	Mariusz  Kleszczewski - Członek Zarządu			.........................
5.	Piotr  Spyra - Członek Zarządu					.........................

