
UCHWAŁA NR  37/969/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Z DNIA 10 KWIETNIA 2019 ROKU  

 
w sprawie udzielenia dotacji w 2019 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 2018 r.,  1508 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 2018 r.  450 z póżn. zm.), art. 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz.913 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, oraz Uchwały Nr II/32/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie „Programu Współpracy Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019”.oraz Uchwały Nr IV/57/19 z dnia 28 stycznia 

2019r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2019 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: 648.256,00 zł  

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

Sejmik Województwa Podkarpackiego – 20 projektów na łączna kwotę: 648.256,00zł.  

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

2. Wykaz ofert - 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. 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 Na podstawie Uchwały Nr 21/ 489/19  Zarządu Województwa Podkarpackiego   w Rzeszowie 

z dnia  5 lutego 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2019r. 

zadań w zakresie pomocy społecznej, Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie 

działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy 

Społecznej na lata 2016-2023. Organizacje pozarządowe z terenu Województwa 

Podkarpackiego zajmujące się pomocą społeczną mogły składać wnioski  

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 

2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz sprawozdania z tego zadania /Dz. U. 2016.1300/ o udzielanie 

dofinansowania na projekt w ramach w.w  Programu. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 43 

oferty o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 1.392.040,74 zł, natomiast kwota 

przeznaczona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  w 2019 roku wynosi 650 000,00 

zł na realizację poniższych działań tj.: 

 wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie integracji i reintegracji osób zagrożonych                                                 

bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym, 

 wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 wspieranie programów i inicjatyw na rzecz pomocy osobom zagrożonym bądź dotkniętym     

wykluczeniem społecznym, 

 zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób wykluczonych 

społecznie, 

 wdrażanie i promowanie różnych form wsparcia rodzin ( np. streeworking, asystentura 

rodziny, itp.), 

 wspieranie działań pomocowych realizowanych w placówkach stacjonarnych i dziennych, 

ogniskach wychowawczych, świetlicach i klubach środowiskowych dla   dzieci, młodzieży, 

 promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny, 

 wspieranie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji w rodzinie, 

  wspieranie  działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe, 

 inicjowanie współpracy instytucji pomocy społecznej  i organizacji pozarządowych na 

rzecz świadczenia usług socjalnych dla osób starszych, 

 wzbogacenie oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów, 

 promowanie zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów. 

    

W dniu 28 marca 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków Komisji do spraw 

opiniowania i oceny ofert złożonych do konkursu.  Nadmienić należy, że wśród złożonych ofert 



nie było ofert podlegających odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia. 15 ofert spełniło 

wszystkie wymogi formalne. Natomiast 28 ofert, w których stwierdzono braki formalne 

podlegały uzupełnieniu. Termin uzupełnienia wynosił 7 dni kalendarzowych od daty 

zamieszczenia listy (tj. do dnia 21.03.2019 r.).  W terminie błędy formalne uzupełniło 26 

podmiotów. 1 podmiot nie uzupełnił braków formalnych, 1 uzupełnienie zostało złożone po 

terminie. Wobec powyższego 2 oferty (złożona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków) nie podlegają 

dalszej ocenie zgodnie z pkt. VIII.7 załącznika do Uchwały nr 21/489/19 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r.  

Kolejnym etapem posiedzenia komisji było przystąpienie członków do losowania ofert, które 

zostały poddane ocenie wg. kryteriów i skali punktowej określonych w Ogłoszeniu Otwartego 

Konkursu Ofert stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/489/19 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, oraz wytycznych zawartych  

w § 22 - 28 ,,Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019. Losowaniu zostało poddanych  41 ofert spełniających wymogi formalne. 

W dniu 09 kwietnia 2019r. Komisja opiniująca dokonała podsumowania oceny merytorycznej 

ofert. Do dofinansowania Komisja rekomenduje podmioty, które uzyskały od 66 punktów  

w-zwyż – 19 ofert, natomiast pozostałe 22 oferty zostały ocenione pozytywnie tzn. uzyskały 

powyżej 50 punktów wg ww. skali jednakże ze względu na brak środków finansowych nie mogą 

uzyskać dofinansowania- stanowią listę rezerwową 

Kwota, którą zaproponowano jako dofinansowanie do rekomendowanych ofert wynosi 

648.256,00zł.  

Oferty, które uzyskały 65,5 punktów i mniej punktów ze względu na brak środków nie uzyskały 

dofinansowania. 

Ponadto Zarząd Województwa Podkarpackiego wprowadza zmianę polegającą na:  

dodaniu kolejnego (20) podmiotu – Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach i udziela mu wsparcia 

w wysokości 20.700,- zł. kosztem: 

 7 podmiotów, które zostały zarekomendowane do dofinansowania w wysokości 

40.000,- zł; pomniejszając tę kwotę każdemu o 1.700,- zł  tj. (7x1.700- zł = 11.900,- zł) 

 11 podmiotów zarekomendowanych do dofinasowania o kwotę niższa niż 40.000,- zł. 

pomniejszając każdemu z proponowanego dofinansowania kwotę 800,- zł tj. (11x800,- 

zł.= 8.800,- zł). Uzyskane powyżej kwoty przeznaczamy dla ww podmiotu. 

Łączna kwota dofinansowania dla 20 podmiotów nie ulega zmianie – stanowi 648.256,- zł.- 

Załącznik Nr 1 do uchwały 

 



Sporządziła: Barbara Krawczyk tel.: 17 850 79 43ł e-mail: b.krawczyk@rops.rzeszow.pl  
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