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Uchwała nr 165/99/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.01.2020 r.


w sprawie:


 wskazania kwoty środków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, do zabezpieczenia w projekcie budżetu Województwa na 2021 rok


Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 10a ust. 3–5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), § 2 ust. 1–2, 4 i 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr V/59/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 5919)


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

Wskazuje się kwotę środków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, do zabezpieczenia w projekcie budżetu Województwa na 2021 rok w wysokości 10 000 000,00 złotych.

§ 2.

Środki, o których mowa w § 1,dzieli się na następujące pule:
	pula na zadania wojewódzkie: 2 500 000,00 zł (1/4 ogółu środków);
	pule na zadania podregionalne: 7 500 000,00 zł (3/4 ogółu środków).

	Pule podregionalne ustala się wg procentowego udziału mieszkańców danej grupy powiatów do ogólnej liczby mieszkańców Województwa:

	grupa powiatów nr 1 (bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała): 1 125 000,00 zł (15%);
	grupa powiatów nr 2 (bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy): 1 125 000,00 zł (15%);
	grupa powiatów nr 3 (mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory): 1 200 000,00 zł (16%);
	grupa powiatów nr 4 (gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice): 1 125 000,00 zł (15%);
	grupa powiatów nr 5 (miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze): 975 000,00 zł            (13%);
	grupa powiatów nr 6 (częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa): 825 000,00 zł (11%);
	grupa powiatów nr 7 (będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec): 1 125 000,00 zł (15%);




§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.


§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Jakub Chełstowski
- Marszałek Województwa 
-
……………………………

Wojciech Kałuża
- Wicemarszałek Województwa 
-
……………………………

Dariusz Starzycki
- Wicemarszałek Województwa 
-
……………………………

Izabela Domogała
- Członek Zarządu Województwa 
-
……………………………

Beata Białowąs
- Członek Zarządu Województwa
-
……………………………







