
                                                                                                                                      

Uchwała Nr 4043/21 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z  dnia 21 lipca 2021 r. 

 

 

W sprawie:  

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.: „Poprawa 

warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. 

           

Na podstawie: 

art. 14 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1  pkt 2 i ust. 2 ustawy z 

dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 

r., poz. 1057 ze zm.) oraz 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 rok, zmienionej 

Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXIII/461/21 z dnia 28 czerwca 2021 

r. w sprawie zmiany 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. 

1. Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

pn.: „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu 

węzy pszczelej”. 

 

2. Warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

3. Ogłoszenie w sprawie konkursu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego załącznik,  o którym 

mowa w ust. 2, zostanie zamieszczone w  Biuletynie Informacji Publicznej Województwa 

Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro oraz na tablicy informacyjnej            

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Al. IX Wieków 3      

w Kielcach.  
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                        

                                                               Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  

 

 

 

                                                      Andrzej Bętkowski 
  

http://www.swietokrzyskie.pro/

