
 

 

            

UCHWAŁA NR  2232/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

 

W SPRAWIE:  

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz.U.2019.688 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadania publicznego Województwa 

Świętokrzyskiego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej             

(t.j. Dz.U.2020.295 z późn. zm.) pn. Wspieranie działań informacyjno–edukacyjnych                         

w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie 

działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie województwa 

świętokrzyskiego 

 

NA PODSTAWIE: 

art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz.U.2019.512 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6 i 32, art. 5 ust. 1 i  ust. 2 

pkt 1, ust. 3 i ust. 4, art. 11 ust. 1, 2 i 3, art. 13, art. 14 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2019.688 

z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/228/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego                           

z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok, Uchwały                    

Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.                           

w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok uchwala się                       

co następuje: 

 

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy                  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie 

realizacji zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r. z zakresu ochrony     

i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy                                     

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. Wspieranie działań informacyjno–



 

 

edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców 

oraz wspieranie działalności punktów informacyjno–konsultacyjnych na terenie województwa 

świętokrzyskiego.  

 

§ 2. 

1. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. 

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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