Uchwała nr  3338 / 332 / III / 2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie

zmiany uchwały nr 101/230/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 3214/223/III/2008 w sprawie wyboru/warunkowego wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Działania 9.2. „Infrastruktura lecznictwa otwartego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami), art. 26 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 84, poz. 712).


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1
Zmianę uchwały nr 101/230/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3214/223/III/2008 w sprawie wyboru/warunkowego wyboru projektów do dofinansowania projektów oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Działania 9.2. „Infrastruktura lecznictwa otwartego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 poprzez zwiększenie udziału procentowego dofinansowania z 83,3% do 85% kosztów kwalifikowanych projektu oraz zmniejszenie wartości projektu (z 1 870 000,00 PLN na 1 344 151,03 PLN) oraz wartości dofinansowania (z 1 557 710,00 PLN na 1 142 528,37 PLN) dla wniosku pn. „Aktywne Centrum Zdrowia – przebudowa i rozbudowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach wraz z uzupełnieniem aparatury medycznej”. Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały nr  101/230/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 3214/223/III/2008 w sprawie wyboru/warunkowego wyboru projektów do dofinansowania projektów oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Działania 9.2. „Infrastruktura lecznictwa otwartego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Bogusław Śmigielski – Marszałek			…………………………………..
Zbyszek Zaborowski– Wicemarszałek		…………………………………..
Adam Stach – Wicemarszałek           		…………………………………..
Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu	            …………………………………..
Piotr Spyra – Członek Zarządu		             ……..……………………………....

