
 
UCHWAŁA Nr 407/8233/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

z dnia 19 lipca  2022 r. 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 397/7980/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków 

finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań 

publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 

 

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 - 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), art. 14 ust 1 pkt 4 i art. 41 

ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 poz. 547 ze zm.), Uchwały 

Nr XVI/279/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023, Uchwały 

Nr XLII/712/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 

„Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” ze zm., Uchwały  

Nr XLIII/726/21 z dnia 28.12.2021 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2022 rok ze zm., Uchwały Nr 370/7427/22 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy 

Społecznej na lata 2016 – 2023” oraz Uchwały Nr 397/7980/22 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków 

finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych 

określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023” 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. § 1 ust 1 Uchwały „Dokonuje się wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 

przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 370/7427/22 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 

2022 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 

2016 – 2023” i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego  

dział 852 – Pomoc społeczna,  

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej,  

na łączną kwotę 647 701,00 zł  

na działania zawarte w celu operacyjnym III (działanie 3 i działanie 5): 79 870,00 zł, 

pozostałe działania: 567 831,00 zł” 

 

otrzymuje nowe brzmienie:  

 

„Dokonuje się wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego 

na podstawie Uchwały Nr 370/7427/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 



2022 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 

2016 – 2023” i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego  

dział 852 – Pomoc społeczna,  

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej,  

na łączną kwotę 659 751,00 zł  

na działania zawarte w celu operacyjnym III (działanie 3 i działanie 5): 79 870,00 zł, 

pozostałe działania: 579 881,00 zł” 

 

2. § 1 ust 2 Uchwały Załącznik Nr 1 „Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte 

dofinansowaniem” zastępuje się nowym, który  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

3. § 1 ust 4 Uchwały Załącznik Nr 3 „Wykaz podmiotów, których oferty uzyskały pozytywną ocenę 

komisji lecz z braków środków nie otrzymały dofinansowania” zastępuje się nowym, który 

stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

4. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom 

 
§ 2 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 
 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

3) na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl 

 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


