
UCHWAŁA Nr 274 / 5439 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 maja 2021 r. 

 
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych   

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  

w 2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców.  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1057), a także zgodnie z Rozdziałem XIII Programu współpracy 

samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XXIX/501/20  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021, zwanego dalej „Programem”, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa 

Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. 

Akademia Małych Zdobywców ogłoszonego uchwałą Nr 265/5266/21 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021  r. w sprawie 

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 

Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 

2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców. 

2. Ustala się następujący skład Komisji konkursowej: 

1) Barbara Pelczar-Białek – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu – 

Przewodnicząca Komisji, 

2) Waldemar Szumny – główny specjalista w Kancelarii Zarządu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – członek 

Komisji, 

3) Sabina Południak – Akademia Innowacji Społecznych – członek Komisji, 

4) Barbara Dudek – kierownik Oddziału sportu w Departamencie Edukacji, Nauki   

i Sportu – członek Komisji, 

5) Teresa Łojczyk – główny specjalista w Oddziale sportu Departamentu Edukacji, 

Nauki i Sportu – członek Komisji, 



3. Komisja pracuje zgodnie z zapisami § 24-28 Programu oraz pkt VI ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa 

Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. 

Akademia Małych Zdobywców stanowiącego załącznik do uchwały, o której mowa 

w ust. 1. 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


