
Uchwała 1903 / 263 / VI / 2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 18.08.2021 roku

w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2021 oraz ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2021.


Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1,2,3, art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1057, z późn. zm.), Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” przyjętej uchwałą Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020r., Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/25/8/2016 z 27 czerwca 2016r., 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 przyjętym Uchwałą nr VI/25/7/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z 16 listopada 2020r.



Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2021.

	Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zamieszcza się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Biurach Zamiejscowych Urzędu, stronie internetowej Województwa Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na wsparcie zadań wskazanych w ust. 1 przeznacza się z budżetu Województwa Śląskiego środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Ogłasza się nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone            w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2021.

	Treść ogłoszenia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zamieszcza się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Biurach Zamiejscowych Urzędu, stronie internetowej Województwa Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej.



§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 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
-
………………………………


