

Uchwała nr 1446/205/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 11.07.2017 r.

w sprawie:

powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom        oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 486     z późn.zm.), art.15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2 d–f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr V/30/5/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada         2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a:  

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści w składzie: 
     
	Przewodniczący Komisji: Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego,
	Wiceprzewodnicząca Komisji: Katarzyna Kuczyńska-Budka – dyrektor Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
	Katarzyna Błaszczyk – Domańska – główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pracownik Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
	Wioletta Kołodziejska – pracownik Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


§ 2.

Do prac w Komisji zaprasza się – z głosem doradczym: Halinę Biedę, Radną Województwa, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku  Województwa Śląskiego oraz Aleksandrę Wentkowską – pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, a także - w charakterze obserwatora: Roberta Wośko pracownika Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

	§ 3

	Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Saługa – Marszałek Województwa                         .................................................
Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa              ……………………………….   
Stanisław Dąbrowa  – Wicemarszałek Województwa            ……………………………….                    
Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa		    ................................................
Kazimierz Karolczak  – Członek Zarządu Województwa       ………………………………    


