
 

UCHWAŁA Nr 415/8705/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 
z dnia  03 kwietnia 2018r. 

 
 

w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim 
Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020. 

 
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2018r. poz. 511 t.j./, art. 14 i 41 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2017 r. poz.2096 t.j. z późn. 
zm./, art. 11-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
/Dz.U. z 2018r. poz. 450 t.j./, Uchwały Nr XIX/317/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
25 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, 
zmienionej Uchwałą Nr VII/134/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015r. 
w sprawie uzupełnienia Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, 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” zmienionej Uchwałą Nr LI/846/18 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 26.03.2018r. w sprawie zmiany 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”, Uchwały Nr XLVII/789/17 z dnia 28 grudnia 2017r. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok 
oraz Uchwały Nr 391/8190/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 
2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych 
określonych w „Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”. 
 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Dokonuje się wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego  

na podstawie Uchwały Nr 391/8190/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

16 stycznia 2018r. i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego  

dział 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 

rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

na łączną kwotę 1 100 000,00 zł. 

 

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem, stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 

 

3. Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

 



§ 2 
 

Oferentom, o których mowa w § 1 ust. 2 zostaną udzielone dotacje na zasadach określonych 

w umowach o wsparcie realizacji zadania, zawartych zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz ustawą o finansach publicznych. 

 

§ 3 
 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 
 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

3) na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl 

 
 

§ 4 
 

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

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UZASADNIENIE 

 
 
Uchwałą Nr 391/8190/18 z dnia 16 stycznia 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) 
na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie na Rzecz 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na 
lata 2008-2020”. 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu województwa podkarpackiego, 
składały wnioski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2016, poz. 1300/,  
o udzielenie dofinansowania na projekty w ramach w/w programu. 
 
Do konkursu wpłynęło w sumie 58 ofert. Spośród ofert, które wpłynęły, 5 nie spełniało wymogów 
formalnych. 
 
Ocenie merytorycznej poddanych zostało 53 oferty spełniające wymogi formalne, o łącznym 
zapotrzebowaniu na ich realizację 1 623 613,15 zł., natomiast kwota przeznaczona przez  
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wynosi 1 100 000,00 zł. 

 

Oceny merytorycznej złożonych na przedmiotowy otwarty konkurs ofert dokonała Komisja konkursowa, 
powołana Uchwałą Nr 397/8370/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
13 lutego 2018 r. w składzie: 

- Przewodniczący Komisji: Monika Bernat – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie, 
- Członek Komisji: Monika Kwaśniak – Starszy Inspektor w Oddziale Rehabilitacji Zawodowej 

i Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 

- Członek Komisji: Anna Radzik – Inspektor w Oddziale Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 

- Członek Komisji: Anna Kozioł – Starszy Inspektor ds. kontroli w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

- Członek Komisji: Ewa Cwynar-Kawalec – Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

- Członek Komisji: Mirosława Widurek  – Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej, 

- Członek Komisji: Łukasz Kotulak – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu 

Jasielskiego – Nasz Dom Roztoki . 

 
Przy ocenie ofert kierowano się zasadami oceny ofert zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie 
ofert. Każda losowo wybrana oferta przez dwóch członków Komisji została przez nich indywidualnie 
oceniona pod względem merytorycznym oraz wspólnie omówiono problemowe zagadnienia dotyczące 
m. in. kosztorysów zadań.  
 

Spośród ofert spełniających wymogi formalne cztery oferty uzyskały średnią ocenę Komisji poniżej 
28 pkt. Zgodnie z zasadami konkursu (pkt. VII.1 załącznika do Uchwały Nr 391/8190/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018 r.) oferty te zostają odrzucone. 
 
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu za najkorzystniejsze oferty uznano te, które wpłynęły w terminie 
i przeszły pozytywną ocenę merytoryczną, jak również uzyskały najwyższą liczbę punktów, nie mniej 
niż 28, stanowiące minimum wartości punktacji określonej w kryteriach oceny: 
 
 
 



Liczba uzyskanych 

punktów 

Dofinansowanie 

0 – 27 bez dotacji 

28-33 do 70 % kosztów kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dotacji 

34-39 do 80 % kosztów kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dotacji 

40-46 do 90 % kosztów kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dotacji 

47-54 do 100 % kosztów kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dotacji 

 
 
Do realizacji wybrano ostatecznie 43 oferty. Dla ofert wykazanych w załączniku nr 1  
do niniejszej uchwały, proponuje się przyznać dotację w wysokości 95%, 90%, 85%, 80% i 75 %  
kosztów kwalifikowanych, w zależności od ilości uzyskanych punktów i zgodnie  
z kryteriami podanymi w powyższej tabeli. Dla sześciu ofert, które uzyskały od 28 do 33 pkt nie 
proponuje się dofinansowania z powodu wyczerpania środków. Tym samym środki przeznaczone na 
konkurs wykorzystane będą w całości. 
 
Łącznie rozdzielono do realizacji ww. zadań kwotę 1 100 000,00 zł z ogólnej planowanej  
do wydania puli 1 100 000,00 zł. 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały przedstawia wykaz podmiotów, którym komisja proponuje przyznać 
dofinansowanie. Natomiast załącznik nr 2 do Uchwały przedstawia wykaz ofert odrzuconych ze 
względów formalnych z uzasadnieniem odrzucenia ofert; wykaz ofert, które uzyskały średnią ocenę 
Komisji poniżej 28 pkt. oraz wykaz ofert, z najmniejszą liczbą punktów (od 28 do 33), dla których nie 
przyznaje się dofinansowania z powodu wyczerpania środków.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


