
Uchwała nr 1973/375/IV/2014 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 28.10.2014 roku 

 

w sprawie 

 

zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1311/382/III/2010 z dnia 11 czerwca  

2010r. z późn. zm. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy 

rezerwowej, w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytetu VII Transport Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: 

Dz. U.z 2013r., poz. 596 z późn zm.), art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia z 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 
 

Zarząd Województwa Śląskiego 

uchwala 

 

§ 1 

 

Dokonuje się wyboru do dofinansowania projektu nr: WND-RPSL.07.01.02-00-059/09 

pn. ”Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach”, złożonego przez Gminę Wyry, znajdującego się na 

liście rezerwowej w ramach naboru nr 07.01.02-082/09 dla Poddziałania 7.1.2. Modernizacja 

i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII. Transport RPO WSL 

na lata 2007-2013, przy czym wybór projektu do dofinansowania nie stanowi gwarancji otrzymania 

dotacji na realizację projektu ze środków RPO WSL. Kwota określona w umowie o dofinansowanie 

zależeć będzie od dostępności środków określanej miesięcznie zgodnie z algorytmem do wyliczania 

limitu środków do zakontraktowania. 

 

§ 2 

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania wraz z listą rezerwową, z podziałem na małe i duże 

gminy stanowi odpowiednio załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

 

Zmienia się kolejność projektów wybranych do dofinansowania względem kolejności projektów na 

liście rezerwowej. Uzasadnienie ww. decyzji  stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa    ………………………….…..….. 

Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa  …………………………………. 

Kazimierz Karolczak – Wicemarszałek Województwa   …………………………………. 

Stanisław Dąbrowa – Członek Zarządu Województwa  ………………………………….. 

Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu Województwa …..…………………………........ 


