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Uchwała nr 650/326/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20.04.2022 r.


w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.) w związku z art. 59 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), uchwały nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 30, poz. 542 oraz Nr 87, poz. 1619) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.
Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
	Przekazuje się projekt, o którym mowa w § 1, do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
	Zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informację o konsultacjach, o których mowa w ust. 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
	Zgłasza się projekt, o którym mowa w § 1, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


§ 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
-
……………………………



