



Uchwała nr  871/ 337 /IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20.05.2014 r.
w sprawie:

uruchomienia procedury zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji              zadania publicznego pn.: Ogólnopolska Konferencja „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”. Troska o zdrowie psychiczne osób po stracie najbliższych z województwa śląskiego
Fundacji „By dalej iść” z siedzibą w Mysłowicach

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 596 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/44/3/2013 z dnia 18 listopada 2013  roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwala:

§ 1

1. Zamieszcza się treść oferty złożonej przez Fundację „By dalej iść” z siedzibą w Mysłowicach, stanowiącą załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.

2. W razie braku uwag dotyczących złożonej oferty, po upływie terminu określonego                      w ust. 1 zawiera się z Fundacją „By dalej iść” z siedzibą w Mysłowicach, umowę na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pn.: Ogólnopolska Konferencja „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”. Troska o zdrowie psychiczne osób po stracie najbliższych z województwa śląskiego w trybie pozakonkursowym i przeznacza się na jego realizację kwotę 7 000,00 zł z budżetu Województwa Śląskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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