
 

UCHWAŁA Nr 35 / 899 / 19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej 

wynikających z „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na lata 2014 – 2020” 

 

 

Działając na podstawie art.183 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998 t.j.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2e 

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

2018 poz. 450 t.j.) oraz Uchwały Nr 24/586/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 

19.02.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań z 

zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie 

Podkarpackim oraz Uchwały Nr II/32/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019”. 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala co następuje: 
 

§ 1 

 
Powołuje się Komisję do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych do konkursu ofert na 

realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 

wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z Wojewódzkiego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2020 ogłoszonego Uchwałą Nr 24/586/19  

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2019 r. w składzie: 

 
1. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - organu 

wykonawczego Samorządu Województwa Podkarpackiego: 

 Przewodnicząca Komisji: Monika Bernat – Zastępca Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

 Członek Komisji: Jolanta Zarówna – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego 
w Rzeszowie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,  

  Członek Komisji: Łukasz Kosiba – Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień 
i Przeciwdziałania Przemocy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  
w Rzeszowie, 

 Członek Komisji: Urszula Dudek – specjalista/pedagog w Ośrodku 
Adopcyjnym w Rzeszowie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, 
 

 



2. przedstawiciel Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: 

 

-  Członek Komisji: Adam Hadław – inspektor w Departamencie Ochrony 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego. 

 

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 t.j): 

 
- Członek Komisji: Mirosława Widurek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dla Równości 
w Draganowej.  
 

 

§ 2 
 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert złożonych do konkursu ogłoszonego Uchwałą 

Nr 24/586/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy 

zastępczej wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na lata 2014 – 2020. 

 
§ 3 

 
Komisja pracuje zgodnie z zasadami § 22-30 „Programu współpracy Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019”, stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr II/32/18  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2018 r.  w sprawie 

„Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

 

 
§ 4 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 t.j.) organ administracji publicznej 

ogłaszający otwarty konkurs ofert jest zobowiązany powołać komisję konkursową w celu 

opiniowania złożonych ofert.  

W skład Komisji Konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu 

terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby 

reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. 

ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które biorą udziału w konkursie.  

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 24/586/19 z dnia 19 lutego 2019 r. ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację w roku  2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego  

w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających  

z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 

– 2020. 

Termin składania ofert upłynął z dniem 29 marca br. Istnieje potrzeba powołania Komisji 

Konkursowej w celu oceny ofert złożonych do przedmiotowego konkursu. 

Wymieniony w niniejszym projekcie Uchwały przedstawiciel organizacji pozarządowej 

widnieje w bazie kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na 

realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2019.  

Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Konkursowej oraz oświadczyli 

iż nie reprezentują podmiotów, które złożyły oferty do ww. konkursu. 

Zasady pracy Komisji Konkursowej zostały określone w „Programie współpracy 

Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr II/32/18  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2018 r.  

w sprawie „Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019” natomiast kryteria oceny ofert określono załącznikiem do Uchwały Nr 24/586/19  

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku  2019 zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy 

zastępczej wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na lata 2014 – 2020. 

 

 

Sporządziła: 
Urszula Dudek 
Tel. 17 850 79 30 
Adres email: u.dudek@rops.rzeszow.pl 


