UCHWAŁA Nr 146/3264/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/3000/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020.
Działając na podstawie art. 14 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 183 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1111 z późn. zm.) oraz art. 11,13,14,15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.), Uchwały
Nr LV/1073/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie
uchwalenia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
na lata 2014-2020, Uchwały Nr XIV/249/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2019 r. w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz Uchwały Nr 128/3000/20 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych
w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 2020.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19 zmienia się
załącznik do Uchwały Nr 128/3000/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 2 marca 2020 r.
a) pkt IX.6. „Przewodniczący Komisji wzywa podmiot składający ofertę drogą elektroniczną
(zgodnie z podanym we wniosku adresem e-mailowym) lub poprzez zamieszczenie na
stronie wskazanej w ogłoszeniu do dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień
błędów/braków formalnych w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wezwania,
osobiście w Oddziale Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, pok. 322, 323 /poniedziałek - piątek
w godz. 7.00 – 15.00/”
otrzymuje nowe brzmienie:
„Przewodniczący Komisji wzywa podmiot składający ofertę drogą elektroniczną (zgodnie
z podanym we wniosku adresem e-mailowym) lub poprzez zamieszczenie na stronie
wskazanej w ogłoszeniu do dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień
błędów/braków formalnych w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wezwania.

Uzupełnienia błędów/braków formalnych o których mowa powyżej dokonywać można:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wysyłając skany dokumentów
w formacie pdf na adres: e.dudzinska@rops.rzeszow.pl, d.klichl@rops.rzeszow.pl, oraz
a.koziol@rops.rzeszow.pl (w temacie należy wpisać: „Piecza zastępcza - uzupełnienie”).
Decyduje data wysłania wiadomości,
- poprzez przesłanie ich na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Decyduje data nadania
pocztowego (z dopiskiem na kopercie: „Piecza zastępcza - uzupełnienie”),
- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP. Dokumenty
elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub
profilem zaufanym. Decyduje data nadania”.
- osobiście – o ile w dniu dokonywania tej czynności będzie to prawnie dopuszczone
(w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Piecza zastępcza - uzupełnienie”) w Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, parter – Portiernia
/poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30/. Decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie.
b) pkt VII.4. „Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w terminie do 70 dni, licząc od dnia
zakończenia naboru ofert”.
otrzymuje nowe brzmienie:
„Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje
Zarząd Województwa Podkarpackiego w terminie do 100 dni, licząc od dnia zakończenia
naboru ofert”.
§2
Pozostałe postanowienia załącznika do Uchwały Nr 128/3000/20 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. pozostają bez zmian.
§3
Uchwała zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS, na stronie
internetowej ROPS oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 128/3000/20 z dnia 2 marca 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w
Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 2020.
Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19
istnieje potrzeba zmiany ww. uchwały w zakresie:
a) miejsca i sposobu uzupełniania przez Wnioskodawców błędów / braków formalnych
b) terminu ostatecznego wyboru ofert przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Sporządziła:
Anna Kozioł
tel. 17 8508411; e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl

