Uchwała nr 3138/326/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.11.2009 roku
w sprawie

zmiany uchwały nr  1802/285/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 roku 
w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru:  PRSZ–06.02.02-47/08), Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” 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
Dokonuje się zmiany uchwały nr  1802/285/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 roku poprzez zwiększenia poziomu dofinansowania z 64,48% do 80,42% kosztów kwalifikowanych, zmniejszenia wartości całkowitej (z wartości  11 653 836.76 PLN do 9 342 798.91 PLN) oraz zmniejszenia wartości dofinansowania (z kwoty 6 159 339.29 PLN na kwotę 6 158 589.24 PLN) dla projektu pn. „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”. 
Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały nr 1802/285/III/2009 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		              .……..…………………………........







KARTA SPRAWY
NR  RR / …… / …… /2009
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Rodzaj sprawy:

Zmiana uchwały nr 1802/285/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru:  PRSZ–06.02.02-47/08), Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Opis sprawy wraz z podstawą prawną:

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 ze 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).

W dniu 14 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1802/285/III/2009 dokonał wyboru projektu pt. „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”, numer wniosku WND-RPSL.06.02.02-00-003/09-02, realizowanego przez Rydułtowskie Centrum Kultury. 
W wyniku spadku wartości projektu po rozstrzygniętych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, Beneficjent zwrócił się z prośbą do IZ RPO WSL o wyrażenie zgody na podwyższenie udziału procentowego dofinansowania z 64,48% do 80,42% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Zgodnie z zapisem § 18 ust. 5 umowy o dofinansowanie, w szczególnych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WSL może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa 
w § 2 ust. 3 pkt. 1 niniejszej Umowy na zasadach przez siebie określonych tj. zmianę udziału procentowego.
W związku powyższym konieczne jest dokonanie aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącej załącznik do uchwały nr 1802/285/III/2009 dla projektu pt. „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”, poprzez podwyższenie udziału procentowego dofinansowania z 64,48% do 80,42% i zmniejszenie kosztu całkowitego projektu (z wartości  11 653 836.76 PLN do 9 342 798.91 PLN oraz wartości dofinansowania z EFRR (z kwoty 6 159 339.29 PLN na kwotę 6 158 589.24 PLN).

Konsekwencje finansowe (np. obciążenie budżetu):

Nie dotyczy


Propozycja rozstrzygnięcia proponowana przez Wydział:

Zmiana uchwały nr 1802/285/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru:  PRSZ–06.02.02-
47/08), Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Wydział współpracujący i jego opinia:

Nie dotyczy.



Uwagi wydziału Obsługi Prawnej:





Załączniki:


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  1802/285/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru:  PRSZ–06.02.02-47/08), Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
	Kopia notatki z dnia 22 października 2009 r. dla Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, dotycząca możliwości zwiększenia udziału procentowego dofinansowania projektu pn. „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”













Podpis Dyrektora Wydziału	          Podpis Skarbnika	        Podpis Członka Zarządu


…………………………..             …………………………            …………………………..










Treść przyjętego rozstrzygnięcia:

	







Katowice, dnia:	






Potwierdzenie odbioru przez Wydział:




                                                                     Data:                           Podpis


