
UCHWAŁA Nr   433/8776/22                           

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

w RZESZOWIE  

z dnia 24 października 2022 r.       

    

  

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej- zapewnienie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej- wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej 

w latach 2023-2025.   

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa ( Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.) art. 11 ust 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 13, art. 14  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2022 

r. poz.1327 ze zm.), art.93 ust 1 pkt 2 i ust 3, art. 113 oraz art. 190 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

447 ze zm. ); art. 221 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1634 ze zm.), Uchwały Nr XX/360/2016 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – 

terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w drodze otwartego konkursu 

przewidzianego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, Uchwała nr 340/7348/17   Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej- zapewnienie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej- wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018-

2022.   

 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej - wsparcie 
prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej w latach 2023 – 2025. 

 
§ 2 

 
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zamieszcza się 
na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

 
§ 3 

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

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 


