Uchwała nr 3367/334/III/2009  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.12 2009 r.
w sprawie
Zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz zawarcia aneksów Nr 2 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 oraz zawrzeć aneksy nr 2 do umów dotacji o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego dla następujących zadań, współfinansowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, dla których termin zakończenia ze środków własnych zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2010 r. 
	Budowa kompleksu sportowego położonego przy ul. Sportowej w Międzybrodziu Bialskim nr ewidencyjny działek 1473/2, 1472/3, 1461/58, 1461/19, 6450 realizowanego                            w ramach programu ministerialnego „Moje boisko – Orlik 2012” (umowa nr 1468/IW/2009), realizowanego przez Gminę Czernichów,
	Budowa obiektu sportowego w Mazańcowicach przy Gimnazjum i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” (umowa nr 2238/IW/2009), realizowanego przez Gminę Jasienica,   
	Budowa obiektu sportowego w Rudzicy na działce 3/13 w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” (umowa nr 2245/IW/2009),  realizowanego przez Gminę Jasienica, 

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 sportowego „Orlik 2012” w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego 65  (umowa nr 1970/IW/2009), realizowanego przez Gminę Pawonków,
	Moje boisko – Orlik 2012 przy ZSP nr 2 w Rydułtowach (umowa nr 1630/IW/2009), realizowanego przez Powiat Wodzisławski.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć 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                    				....................

