
UCHWAŁA NR 2583/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Z DNIA 26 sierpnia 2020 roku 

 

W SPRAWIE: ogłoszenia II 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. z 2020 r. poz. 1057) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa 

Świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania przemocy. 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 i 4, 4a, 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 512, ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 7,  25,  32, art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2  

pkt 1, art. 5 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 1 -4, art. 13, art. 14, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz.1057.); art. 25 ust. 1-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507, ze zm); art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2277  

ze zm.), Uchwały Nr XVIII/228/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2020 r. i Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego  z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 r. 

 

§ 1 

Ogłasza się II 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 zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu: 

Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota dotacji 53 380,00 PLN  

 

Zadanie 1.  
Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików 

 

Przeciwdziałania przemocy – kwota dotacji 54 000,00 PLN 

 

Zadanie 1. 

Realizacja programów mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.   

 

 

§ 2 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na 

tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

§ 3 



Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                         MARSZAŁEK 

                                                             WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

 

                                                      ANDRZEJ BĘTKOWSKI 


