

Uchwała nr 1204 /50 / V/ 2015
Zarządu Województwa Śląskiego
                  				z dnia 7.07.2015 roku

w sprawie

wydania decyzji w przedmiocie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty, należności wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2012 r. o nr 2946/RR/2012, utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2012 r. o nr 2626/RR/2012, w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Gminę Czeladź, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap 1” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 8 lutego 2011 r.  o nr UDA-RPSL.01.01.01-00-001/10-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.), art. 67 a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) w zw. z art. 55, art. 60 pkt 6, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, art. 67 i art. 207 ust. 1 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala
                                                                             
§ 1
Wydaje się decyzję w przedmiocie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty, należności wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2012 r. o nr 2946/RR/2012, utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2012 r. o nr 2626/RR/2012, w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Gminę Czeladź, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap 1” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 8 lutego 2011 r. o nr UDA-RPSL.01.01.01-00-001/10-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wojciech Saługa – Marszałek Województwa 			……………………………………

2. Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa	……………………………………

3. Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa		……………………………………

4. Henryk Mercik – Członek Zarządu				……………………………………

5. Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu			……………………………………

