
UCHWAŁA NR 3710/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Z DNIA 12 MAJA 2021 ROKU 

 

W SPRAWIE: 

wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań  

publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania w 2021 r. 

 

NA PODSTAWIE: 

 art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 5 ust. 1 i art. 15 ust. 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc i 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, 

z późn. zm.) oraz § 24 ust. 4 Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r., stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 

r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się wyboru ofert oraz ustala się wykaz podmiotów i podział środków na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania w 2021 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          MARSZAŁEK 

      WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

            ANDRZEJ BĘTKOWSKI 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z uchwałą Nr 3502/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 

2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 

roku. Termin składania ofert upłynął 12 kwietnia 2021 roku. Na konkurs wpłynęło 32 oferty, 

które w dniu 30 kwietnia br. zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję 

konkursową. Wyniki konkursu wraz z propozycją dofinansowania realizacji zadań zostały 

zawarte w protokole z posiedzenia komisji. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji ww. 

zadań zostały zarezerwowane w budżecie Województwa w Dz. 801 – oświata i wychowanie, 

rozdział 80195 – pozostała działalność. Do wniosku załączono projekt uchwały w sprawie 

wyboru podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz podziału środków na 

realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku.  

Podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 


