
 
Uchwała Nr  2051/13 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia  17 lipca 2013 r. 

 
w sprawie dokonania wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów 
określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku – II edycja. 
 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 8, art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 596),  
art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 5 ust. 4, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2012r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 
Uchwały Nr XXV/436/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012 
roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok, Uchwały Nr 1934/13 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku – II 
edycja, Uchwały Nr 1806/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 
2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach 
otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013r. uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

Przyjmuje się wykaz ofert na realizację zadań wraz z proponowanymi kwotami dotacji na 
wsparcie realizacji zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku – II edycja, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
         Wicemarszałek Województwa  
 

                                                                                  Grzegorz Świercz 
 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 2051/13 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 17  lipca 2013r. 

 

WYKAZ PODMIOTÓW I PODZIAŁ ŚRODKÓW 

NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY 
ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W 2013 R.‐ II EDYCJA 

 

Zadanie nr 1 

Organizowanie  konkursów,  olimpiad,  festiwali,  konferencji  i  seminariów 
popularyzujących zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przyrody 

 

L.p 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Status prawny Nazwa zadania Punktacja 

Kwota 

dotacji 

(zł.) 

1. 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Boria, Lemierze, 
Podgórze, 
Wiktoryn, 
Wycinka, Ulów 
w Podgórzu 

 

Stowarzyszenie Przeprowadzenie 
cyklu spotkań 
szkoleniowo‐
warsztatowych dla 
dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych pt. 
„Bądźmy 
ekologiczni” 

17 5 170,00 

2. 

Stowarzyszenie 
„Spektrum 
Możliwości”,  
ul. Spokojna 11, 
26‐085 
Miedziana Góra 

Stowarzyszenie Festiwal „Eko 
sztuka ulicy” 
(namalowanie 6 
murali) 18 10 630,00

Razem 15 800,00

 

Zadanie nr 2 



Opracowywanie  i  wydawanie  niskonakładowych,  niekomercyjnych  materiałów 
wydawniczych związanych z ochroną środowiska 

 

L.p Nazwa wnioskodawcy Status prawny Nazwa zadania Punktacja 
Kwota
dotacji 
(zł.) 

1. Towarzystwo Badań i 
Ochrony Przyrody, 
25‐501 Kielce, ul. 
Sienkiewicza 68 

 

Stowarzyszenie Wykonanie strony 
internetowej „Przyroda 
Świętokrzyska” promującej 
walory przyrodnicze regionu 

20 8 
000,00

 

 

 

Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych 

 

L.p Nazwa 

wnioskodawcy 
Status prawny Nazwa zadania Uwagi Komisji 

 
1. 

Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami w 
Polsce Oddział w 
Kielcach 

Stowarzyszenie Organizacja 
konferencji pn. 
„Realizacja ustawy 
o ochronie 
zwierząt na 
terenie 
województwa 
świętokrzyskiego” 

Brak 
wypełnionego 
oświadczenia, 
które stanowi 
integralną część 
oferty 

2. Okręg Ligi Ochrony 
Przyrody w Kielcach, 

25-503 Kielce, ul. 
Sienkiewicza 68 

Stowarzyszenie „Organizacja 2 
konkursów 
plastycznych 
dotyczących 
wiedzy 
przyrodniczej dla 
dzieci w wieku 
przedszkolnym 
oraz młodzieży 

Brak 
wymaganego 
10% finansowego 
wkładu własnego 
podmiotu 



szkół 
podstawowych” 

3.  Okręg Ligi Ochrony 
Przyrody w Kielcach, 

25-503 Kielce, ul. 
Sienkiewicza 68 

Stowarzyszenie Opracowanie i 
wydanie 
malowanki 
przyrodniczej dla 
dzieci oraz gry 
edukacyjnej pt. 
„Drzewa leśne” 

Brak 
wymaganego 
10% finansowego 
wkładu własnego 
podmiotu 

4 Fundacja „Nadzieja 
Rodzinie”, ul. Witosa 
6, 26‐020 Chmielnik 

Fundacja Projekt „Lato 
Ekologów” (cykl 
warsztatów, 
seminariów i 
konkursów 
zakończony 
Olimpiadą Wiedzy 
Ekologiczne) 

Brak w statucie 
zapisu 
dotyczącego 
ekologii i ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego 
czy ochrony 
środowiska. 

5.  Radio Plus 
Kielce, ul. Jana 
Pawła II 4, 25-
013 Kielce 

Kościelna 
jednostka 
organizacyjna 

Edukacja 
ekologiczna 
mieszkańców 
województwa 
świętokrzyskiego 
na łamach 
tygodnika 
prasowego Kielce 
Plus (4 stronicowa 
wkładka do 
tygodnika) 

Podmiot 
nieuprawniony a 
także kalkulacja 
przewidywanych 
kosztów realizacji 
zadania 
publicznego jest 
niespójna z 
oświadczeniem.  
W oświadczeniu 
oferent w 
ramach składanej 
oferty przewiduje 
pobieranie opłat 
od adresatów 
zadania, 
natomiast w 
kalkulacji 
kosztów w pkt. 
3.1 wpłaty i 
opłaty adresatów 
zadania 
publicznego 
wpisano 0,00 zł 

 



 

 

 


