
  
 

UCHWAŁA Nr 447/9276/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 grudnia 2022r. 

 
w sprawie  zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej 

w latach 2023- 2025.  
 

Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 lit.a, art. 11 ust 1 pkt 1; ust 2 i 3; art. 15 ust 2 i, ust 2j 
pkt 2 lit. i; pkt 2 lit. j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.); art. 93 ust 3, art. 113, art. 190 ustawy  
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022 
r. poz. 447 ze zm.); art. 221 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. 2022 r. 1634 ze zm.); Uchwały Nr XX/360/2016 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 lutego  2016r. w sprawie powierzenia prowadzenia regionalnych 
placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w drodze 
otwartego konkursu przewidzianego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 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” oraz Uchwały 
nr 433/8776/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 
2022r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej -wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w latach 
2023-2025. 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

 uchwala co następuje: 

§ 1 
 

 1.Wykaz podmiotów, którym zleca się prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo  -   
terapeutycznej w latach 2023 - 2025 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2.Roczna kwota dotacji stanowi iloczyn kwoty ustalonej Zarządzeniem Marszałka 
Województwa x ilość dzieci umieszczonych w placówce. 
Miesięczna kwota dotacji ustalona jest Zarządzeniem Marszałka Województwa i stanowi 
średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-
Terapeutycznej. 
 

§ 2 

 
Wykaz podmiotów, którym udzielono wsparcia zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz zamieszczony na stronie 
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu. 
 

 

 



§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 


