
Uchwała Nr 2310/408/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 9 września 2010 roku                	

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - na
na likwidację szkód powstałych na skutek powodzi i intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 roku oraz wzmocnienie działalności świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży

Na podstawie: art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1-3, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7 oraz art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr III/44/1/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 oraz Uchwałą Nr 636/360/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego oraz konkursu ofert realizacji zadań z zakresu polityki społecznej przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego 
u c h w a l a:

§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego 
w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – na likwidację szkód powstałych na skutek powodzi i intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 roku oraz wzmocnienie działalności świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży.

§2
Treść Ogłoszenia otwartego konkursu ofert, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zamieszcza się na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Informację na temat konkursu zamieszcza się w prasie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa
........................................................
2. Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa
........................................................
3. Adam Stach – Wicemarszałek Województwa
........................................................
4. Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu
........................................................
5. Piotr Spyra – Członek Zarządu
........................................................


