
 

Uchwała nr 1672/64/V/2015 

Zarządu Województwa Śląskiego 

  z dnia 08.09.2015 roku 

 

w sprawie 

 

zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3236/428/III/2010 z dnia 25 listopada 

2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz aktualizacji list rezerwowych 

w ramach naboru nr 04.01.00-051/08 dla Działania 4.1. Infrastruktura kultury Priorytet IV 

Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1649 z późn. zm). 

 

Zarząd Województwa Śląskiego 

uchwala 

§ 1 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 3236/428/III/2010 z dnia 25 listopada 

2010 r. (z późn. zm.), dokonując aktualizacji załącznika, tj. listy projektów wybranych 

do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych, poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania 

z 74,21 % do 85% i kwoty dofinansowania z 1 570 085,48 zł do 1 981 093,38 zł oraz zwiększenie 

wartości kosztów całkowitych projektu z 2 471 813,07 zł do 2 822 388,11 zł dla projektu 

pn. Kompleksowy remont konserwatorski budynku zabytkowej plebanii przy parafii św. Wojciecha 

w Jeleśni z jednoczesnym utworzeniem w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum 

Wymiany Kulturalnej, złożonego przez Akcję Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

 

§ 2 

1. Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa projektów, 

zlokalizowanych na terenie gmin o liczbie ludności poniżej 50 tys. mieszkańców stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa projektów, zlokalizowanych na 

terenie gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. mieszkańców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

§ 3 

Pozostałe postanowienia uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3236/428/III/2010 z dnia 

25 listopada 2010 r. (z późn. zm.) pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Wojciech Saługa – Marszałek Województwa           …………………………………… 

Aleksandra Skowronek - Wicemarszałek Województwa      …………………………………… 

Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałek Województwa          ….……………………………….. 

Henryk Mercik - Członek Zarządu Województwa              ..………………………………….. 

Kazimierz Karolczak - Członek Zarządu Województwa      ..……..…………………………... 


