
ZARZĄDZENIE NR .AA"y'2021 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURA TORA OŚWIATY 

z dnia 23 lipca 2021 roku 

w sprawie powołania komisji do spraw wyboru ofe1t w otwartym konkursie ofert na wsparcie 
w 2021 roku zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 
w 2021 roku " 

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontaiiacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 
zari ądzam, co następuje: 

§1. 

Powołuję Komisję do spraw wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 
zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 roku " 
w następującym składzie: 

1. Paweł Boroń 
2. Małgorzata Grzyb 
3. Anna Kowalik-Buras 
4. Izabela Bartnik 
5. Jad wiga Piwowar 

§2. 

Zadania oraz tryb i zasady pracy określa Komunikat Nr 3 z dnia 2 lipca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku zadania publicznego 
,,Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 roku" 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

V:Z· Świę\<(i'z~i(~o ~to ra Oświaty 
Swiętokrt~rotor Oświaty 

Katarzy na Nowack a 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organ administracji publicznej 
ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania 
złożonych ofert. 
Stosownie do art. 15 ust. 2d na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniu 5 
lipca 2021 roku opublikowano zaproszenie do udziału w komisji ds. oceny ofert 
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 22 lipca 2021 roku 
(termin nadsyłania zgłoszeń) żadna z ww. organizacji nie wskazała osób do składu komisji 
konkursowej. W związku z powyższym na podstawie art. 15 ust. 2da komisja składa się 
wyłącznie z pracowników Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Y:Z· Świę~izy~~-~ Kuratora ~ś1~aty 
Swiętok1le(:;t01a:TorÓsw1aty 

Katarzyna Nowacka 


