
UCHWAŁA NR  208/4237/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Z DNIA  6 PAŹDZIERNIKA  2020 ROKU  

 
w sprawie ustanowienia Zasad gospodarowania środkami finansowymi w przypadku 
wystąpienia oszczędności po rozpatrzeniu przez Grantodawcę wszystkich wniosków 
o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020    
 
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2020. poz. 1668), Umowy nr POWER.02.08.00-00-0110/20-00 z dnia 
06.07.2020r. o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, a Województwem Podkarpackim oraz obowiązującym „Regulaminem udzielenia 
grantu w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w  środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” 
przyjętym Uchwałą nr 206/4193/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 września 
2020 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

 uchwala co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje „Zasady gospodarowania środkami finansowymi w przypadku wystąpienia 

oszczędności po rozpatrzeniu przez Grantodawcę wszystkich wniosków o powierzenie grantu 

w ramach projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”   

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

 

§2 

Niniejszą Uchwałę wraz z załącznikami zamieszcza się na stronie internetowej Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej 
ROPS w Rzeszowie. 

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

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 



W związku z realizacją  zawartej w dniu 06.07.2020r. przez Województwo Podkarpackie 
umowy o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie przygotował niezbędną dokumentację i procedury umożliwiające wsparcie Domów 
Pomocy Społecznej z Województwa Podkarpackiego w działaniach profilaktycznych, jak 
również łagodzeniu skutków epidemii COVID-19. W imieniu Województwa Podkarpackiego na 
dzień 30.09.2020 r. podpisano umowy na powierzenie grantu na rzecz 51 Domów Pomocy 
Społecznej Województwa Podkarpackiego na łączną kwotę 18 577 049,86 zł. 

Zgodnie z treścią obowiązującego „Regulaminu udzielenia grantu w ramach projektu 
„Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w  środowisku lokalnym, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”, część II Wymagania konkursu 
grantowego pkt. 5 g: „w przypadku wystąpienia oszczędności po rozpatrzeniu przez 
Grantodawcę wszystkich wniosków o powierzenie grantu, będzie możliwość aplikowania 
o dodatkowe środki na formy wsparcia wymienione w rozdziale I regulaminu, na podstawie 
pisma Wnioskodawcy zawierającego uzasadnienie, okres realizacji oraz uproszczoną 
kalkulację kosztów. zasadność przyznania dodatkowych środków kwalifikuje Grantodawca, 
biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w Województwie Podkarpackim oraz 
w  danym Domu Pomocy Społecznej. Wysokość dodatkowych środków nie będzie uzależniona 
od limitów określonych w Regulaminie oraz wykorzystanych środków w ramach udzielonego 
grantu”. 

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
przedkłada „Zasady gospodarowania środkami finansowymi w przypadku wystąpienia 
oszczędności po rozpatrzeniu przez Grantodawcę wszystkich wniosków o powierzenie grantu 
w ramach projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” 
stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały celem akceptacji.  
Pozostałe oszczędności  to – 3 162 920,14 w tym 493 731,26 na zakup środków trwałych do 
DPS-ów. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 
Renata Skrabska 
tel. 17 850 79 30 
e-mail: r.skrabska@rops.rzeszow.pl 


