
 

 

 

UCHWAŁA NR 4041/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 21 lipca 2021 r. 

 

 

 

W SPRAWIE:  

Ogłoszenia III 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 ze zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych 

Województwa Świętokrzyskiego w 2021 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. z 2021 r. poz. 711 ze zm.). 

 

 

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. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6 i 32, art. 5 ust. 1           

i ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 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. z 2020 r.                  

poz. 1057 ze zm.), Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego         

z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok 

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2020 r. poz. 4157), Uchwały Nr XXVII/368/20 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu 

Województwa Świętokrzyskiego na 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r. poz. 294) 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ogłasza się III 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 2021 roku z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
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2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 711 ze zm.) – łączna kwota 80 780,00 

zł (tj. dział – 851, rozdział 85195 – pozostała działalność, § 2360).  

 

§ 2. 

 

1. Środki finansowe w łącznej wysokości 15 000,00 zł przeznacza się na wsparcie 

realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 1, w trybie małych zleceń                 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2. Środki finansowe pochodzącą z działu – 851, rozdziału 85195 – pozostała działalność,                  

§ 2360 – dotacje celowe. 

§ 3. 

 

1. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. 

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

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach. 

 

§ 4. 

 

Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony III otwarty konkurs ofert zostaną zaopiniowane 

przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.  

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  MARSZAŁEK  

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
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