


Uchwała nr  1863 / 260 /VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 9  08  2021 r.
   
w sprawie

rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie       
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: ,,Śląskie dla niepełnosprawnych II".

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z poźn. zm. ), art.13 i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                             (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z poźn. zm.), uchwały Nr VI/25/7/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2020 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 2021”

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
§ 1.
Przyznaje się dotacje ze środków PFRON w łącznej kwocie 404 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięć wyłonionych spośród ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: ,,Śląskie dla niepełnosprawnych II”. 
  
§ 2.
Listę rankingową ofert ocenionych merytorycznie wraz z kwotami przyznanych dotacji, która stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
w Katowicach, Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej 
i Częstochowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 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        ………………….….




