Uchwała  1885/216/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 12.09.2017 r.
w sprawie:
zlecenia Stowarzyszeniu Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej realizacji, w trybie określonym w art. 19a 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.), zadania publicznego pn. „Praktyka stażowa w GSE Essen przygotowująca do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi”

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) i art. 19a 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.).

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a: 
							
§ 1.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Praktyka stażowa w GSE Essen przygotowująca do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi” opisanego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej, w celu zebrania uwag, zamieszcza się        ww. ofertę na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie www.slaskie.pl.
                                                             § 2.
W przypadku braku uwag, zleca się realizację zadania publicznego pn. „Praktyka stażowa        w GSE Essen przygotowująca do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie                            i z zaburzeniami psychicznymi” Stowarzyszeniu Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej i na podstawie umowy (z zastrzeżeniem §3) przekazuje się dotację z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 5 880,00 złotych.

§ 3.
W przypadku wystąpienia uwag, sporządza się stosowne zestawienie do rozpatrzenia przez    Zarząd Województwa  Śląskiego. 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

