
UCHWAŁA NR  212/4313/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Z DNIA  20 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU  

 
w sprawie przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów  
w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym 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 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 tj.) oraz Umowy nr POWER.02.08.00-00-0110/20-00 z dnia 06 lipca 
2020 r. o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej a Województwem Podkarpackim, Uchwały Nr 206/4192/20 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 192/3966/20 
Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach 
przyjętego w trybie nadzwyczajnym 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, zmienionego Uchwałą nr 184/3846/20 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 04 sierpnia 2020 r., Uchwałą nr 192/3966/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2020r. Uchwały  
nr 208/4237/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 października 
2020r. 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 oraz Uchwały nr 170/3587/20 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2020 rok 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

 uchwala co następuje: 

§ 1 

1. 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 przyznaje się z powstałych oszczędności dodatkowe 
środki – zwiększając granty zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami 
finansowymi w przypadku wystąpienia oszczędności po rozpatrzeniu przez 
Grantodawcę wszystkich wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pn. 
„Lepsze jutro” (…) oraz z Regulaminem udzielenia grantu (…) i podziału środków 
finansowych: 

 dział 852 – Pomoc społeczna,  



 rozdział 85295 – Pozostała działalność 

na łączną kwotę 1 740 660,87 zł. 

2. Wysokość kwoty i przyznanie określonym podmiotom dodatkowych środków w ramach 
grantu zawiera kolumna 7 Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały. 

3. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały uwzględnia załączniki do: 

 Uchwały Nr 192/3967/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania grantów w ramach przyjętego 
w trybie nadzwyczajnym 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, 

 Uchwały Nr 195/3998/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 1 września 2020 roku w sprawie przyznania grantów w ramach przyjętego  
w trybie nadzwyczajnym 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, 

 Uchwały Nr 196/4029/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie   
z dnia 8 września 2020 roku w sprawie przyznania grantów w ramach przyjętego  
w trybie nadzwyczajnym 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, 

 Uchwały Nr 197/4047/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 11 września 2020 roku w sprawie przyznania grantów w ramach przyjętego 
w trybie nadzwyczajnym 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, 

 Uchwały Nr 199/4066/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia Z dnia 15 września 2020 roku w sprawie przyznania grantów w ramach 
przyjętego w trybie nadzwyczajnym 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, 

 Uchwały Nr 205/4146/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przyznania grantów w ramach przyjętego 
w trybie nadzwyczajnym 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, 

 Uchwały Nr 206/4193/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyznania grantu w ramach przyjętego  
w trybie nadzwyczajnym 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. 

§2 

Podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie udzielony grant na zasadach określonych 

w umowie o powierzenie grantu stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu o udzielenie grantu 

w ramach projektu pn. „Lepsze jutro”. 

 
§ 3 

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

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


