
 

UCHWAŁA NR 415/8706 /18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Z DNIA   03  KWIETNIA   2018 ROKU  

 
w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na 
dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego 
Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.   
 

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

U. z 2016 r.,  poz.930 z późn. 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 2016 r.  1817 j.t.), art. 

14 ust 1 pkt 4 i art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz.2096 j.t.), 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, oraz Uchwały Nr 

XLVI/771/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie 

„Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.oraz 

Uchwały Nr XLVII/789/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
 uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego z działu 852 – POMOC SPOŁECZNA, 

rozdział 85217 – REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacji na cele publiczne 

związane z realizacją zadań Województwa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę: 650 000,00 zł  

w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 przyjętego 

przez Sejmik Województwa Podkarpackiego – 24 projekty na łączna kwotę: 650 000,00zł.  

 
1. Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 
2. Lista rankingowa - podmioty, które uzyskały pozytywną ocenę komisji lecz z braków 

środków nie uzyskały dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały 
3. Wykaz ofert, które oceniono negatywnie (nie spełniły kryteriów formalnych) załącznik 

nr 3 do niniejszej Uchwały 
§ 2 

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz zamieszczony na stronie 
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 
 

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

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 


