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Uchwała nr 872 /  336  /  VI   /2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 25.05.2022 r.


w sprawie:

przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych w ramach konkursu ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2022 r. 


Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm. ), art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), art. 221 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/38/9/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. 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 2022 zmienionej Uchwałą nr VI/40/5/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku, 

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

Przyznaje się dotacje w kwocie 188 488,80 zł na dofinansowanie przedsięwzięć wyłonionych spośród ofert złożonych w ramach konkursu ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2022 r.,  zgodnie z listą rankingową stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyniki otwartego konkursu ofert, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej i Częstochowie oraz na stronie internetowej Województwa Śląskiego 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 
-
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Dariusz Starzycki
- Wicemarszałek Województwa 
-
………….…………



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



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



