
 

UCHWAŁA NR  426 / 8620 / 22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 

Podkarpackiego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień. 

 
 

Działając na podstawie art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119 z późń. zm.), art. 5 ust 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późń. 

zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 

poz. 547 z późń. zm.), art. 4 ust.1 pkt 32, art. 11, art. 13 - 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późń. zm.), 

Uchwały Nr LI/858/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030”, Uchwały Nr XLIII/726/21 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2022 rok z późń. zm., Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XLII/712/21 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie „Programu współpracy 

Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” z późń. zm. oraz Uchwały Nr 

407/8232/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2022r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień. 

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 407/8232/22  Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 19 lipca 2022 r. i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 

Podkarpackiego:  

dział 851 – Ochrona Zdrowia: rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii /149 950,00 zł/ 

                                                rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /242 410,00 zł/ 

na łączną kwotę 392 360,00 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. 

 


