Uchwała nr 3302/332/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 15 grudnia 2009 roku         

w sprawie:

podpisania Aneksu Nr 4 do umowy NR 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IN PLUS” 
w Katowicach

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej  (Dz.U. z 2007r., Nr 242, poz. 1776 
z późn.zm.).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:


§1
Podpisuje się Aneks Nr 4 do umowy NR 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IN PLUS” 
w Katowicach – o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie niniejszej 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			                        ................................











ANEKS NR 4
                                                z dnia                                               2009r.
                        do umowy NR 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
zawartej pomiędzy:

I. 	WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM, zwanym dalej “Województwem”, w imieniu którego działają:
1. Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
2. Piotr Spyra                   –  Członek Zarządu Województwa Śląskiego
i

	Stowarzyszeniem: „Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IN PLUS””, 
40-319 Katowice, ul. Przedwiośnie 13D/74, 40-319 Katowice, 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji I Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
pod Nr KRS 0000230739 - zwanym dalej „Organizatorem”  – w imieniu którego działa:

    
 Jarosław Put        – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Strony ustalają:

§1
W umowie Nr 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.  wprowadza się następujące zmiany:
	w §3 punkt 7 datę: „31 sierpień 2009r.” zastępuje się datą: „18 grudzień 2009r.”,

w §4 punkt 2 datę: „30 wrzesień 2009r.” zastępuje się datą: „24 grudzień 2009r.”.
	w §4 punkt 3 dopisuje się: „W przypadku kiedy Organizator tworząc zakład aktywności zawodowej IN PEL korzysta z usług inwestora zastępczego lub innego podmiotu pełniącego podobną funkcję, wówczas Organizator zobowiązany jest przedłożyć Marszałkowi Województwa Śląskiego dokumenty (kopie faktur wraz z protokołami stanu robót, protokołami odbiorów poszczególnych elementów przedmiotu umowy (dostawy), dokumentów bankowych, potwierdzających dokonanie zapłaty oraz protokołu odbioru końcowego zadania), wystawione na ten podmiot przez wykonawców/dostawców, realizujących zadanie”. 

§2
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

                                                                         §3
Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Za Województwo					Za Organizatora

