 Uchwała nr  1195 / 346 / VI / 2022   
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 06.07. 2022 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, złożonych w II naborze w zakresie infrastruktury ogrodowej, objętych dofinansowaniem oraz listy rankingowej wniosków oczekujących na dofinansowanie realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Na podstawie: art. 41 ust.1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa                         (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn.zm.), art. 22 c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.: Dz. U. z 2021, poz. 1326 z późn. zm.), Zarządzenia nr 27/22 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz uchwały nr 293/313/VI/2022 z  dnia 2 marca 2022 r. Zarządu  Województwa Śląskiego w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji poprawy jakości gruntów rolnych.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§1

Zatwierdza się listę rankingową wniosków, złożonych w II naborze w zakresie infrastruktury ogrodowej realizowanych ze środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
	Zatwierdza się listę rankingową wniosków oczekujących na dofinansowanie realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

   §2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego .


                                                                 	               §3

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				….........................................


