
Uchwała nr 2938/303/IV/2013   
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku               	

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2014-2018

Na podstawie: art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 2-3 i ust. 3, art. 94 ust. 1, art. 113 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/44/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, Uchwały Nr IV/44/8/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.


Zarząd Województwa Śląskiego 
u c h w a l a:

§ 1
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2014-2018 (dla ofert złożonych w terminie od dnia 19 listopada do dnia 11 grudnia 2013 roku) poprzez przyznanie 2 dotacji w łącznej kwocie 6 753 000,00 zł na dofinansowanie 2 zadań, wyłonionych spośród 2 ofert przyjętych do rozpatrzenia, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota przyznanych dotacji dotyczy roku budżetowego 2014.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



	Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa
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	Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa
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	Kazimierz Karolczak – Wicemarszałek Województwa
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	Stanisław Dąbrowa – Członek Zarządu
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	Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu

............................................



