
Uchwała nr 1993/71/V/ 2015 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 20.10.2015 roku 

 

w sprawie 

 

Zmiany uchwały nr 1308/54//V/2015 z dnia 21.07.2015 r. dotyczącej przyjęcia wyników oceny 

merytoryczno-technicznej oraz wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach 

naboru nr: PK-07.01.02-141/15 (z zakresu usuwania skutków powodzi), Priorytet VII – 

Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej 

kluczową sieć drogową, 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 2015r. poz. 1392) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

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

 

Zarząd Województwa Śląskiego 

uchwala 

 

§ 1 

 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 1308/54//V/2015 z dnia 21.07.2015 r. 

poprzez zmianę załącznika do uchwały, polegającą na zwiększeniu kwoty dofinansowania  

z 2 226 638,03 PLN do 2 460 738,19 PLN oraz poziomu dofinansowania z 61,44% do 85%, a także 

zmniejszeniu wartości całkowitej projektu z 3 624 085,35 PLN na 3 208 717,50 PLN dla projektu 

pn. „Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193” złożonego przez 

Gminę Bieruń w ramach naboru nr: PK-07.01.02-141/15 (z zakresu usuwania skutków powodzi) 

Priorytet VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej 

kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013. 

 

§ 2 

 

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

 

Pozostałe postanowienia uchwały 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    …….…………………………. 

Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu   ………………………………. 

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=20&identpodzial=2184&zarzpr=0&id_menu=34

