
 

 

 
        Uchwała nr 20/86/V/2016   

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 12.01.2016 roku 

w sprawie 

 

zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 545/249/III/2009 z dnia 12 marca 2009 r. z późn. 

zm. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr 08.02.00-

007/08 dla Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Priorytet VIII Infrastruktura 

edukacyjna 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  

2015, poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 art. 26 ust. 1 pkt 4 i 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 

 

Dokonuje się wyboru do dofinansowania projektu WND-RPSL.08.02.00-00-016/08 pn. „Poprawa 

warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali 

Sportowej” złożonego przez Gminę Przystajń, znajdującego się na liście rezerwowej dla gmin poniżej 

50 tys. mieszkańców w ramach naboru nr 08.02.00-007/08 dla Działania 8.2 Infrastruktura placówek 

oświaty Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. Wybór do dofinansowania nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji 

wnioskowanej przez Beneficjentów. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz kwota w niej określona 

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

limitu środków do zakontraktowania. 

 

§ 2. 

 

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów rezerwowych dla gmin 

poniżej 50 tys. mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Lista projektów wybranych 

do dofinansowania oraz projektów rezerwowych dla gmin powyżej 50 tys. mieszkańców stanowi 

załącznik 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. 

 

Wojciech Saługa - Marszałek Województwa   ………………………………….. 

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

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

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

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


