
 

 
UCHWAŁA Nr 404/8475/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 6 marca 2018 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały  

w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.) oraz § 3 Uchwały Nr III/28/10 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011r. 

Nr 1, poz.2), w związku z art. 5, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póź. zm.) 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu zmiany Programu 

współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018 stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszej uchwały, 

zwanego dalej „Projektem”. 

2. Konsultacje Projektu, o którym mowa w ust.1, zostaną przeprowadzone w terminie 

od dnia 06.03.2018 do dnia 11.03.2018 włącznie, przy czym za złożone w terminie 

uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na 

konsultacje. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust.1, zostaną przeprowadzone w następującej 

formie: 

a) przesłanie Projektu w formie pliku cyfrowego na adresy poczty elektronicznej 

członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Podkarpackiego  

b) publikacja Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Samorządu Województwa, 



c) przyjmowanie uwag i wniosków do Projektu na piśmie w Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. 

Łukasza Cieplińskiego 4, 

d) przyjmowanie uwag i wniosków do Projektu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: b.drzal@podkarpackie.pl 

 

 

§ 2 

 

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych Projektu odpowiedzialny jest Oddział 

współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

§ 3 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego poda do wiadomości publicznej informację  

o przebiegu konsultacji społecznych i uwzględnieniu wynikających z nich wniosków na 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

www.umwp.podkarpackie.pl w zakładce NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Zarządu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 404/8475/18   
Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie  
z dnia 6 marca 2018r.  

 
 

 
Uchwała Nr      /      /    

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 

z dnia ……………………. 2018 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/771/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie „Programu współpracy 
Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2018. 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.)  oraz  art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 
r. poz.1817 z póź. zm.)  
 
 

Sejmik Województwa  Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Załączniku do Uchwały Nr XLVI/771/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego    

z dnia  27 listopada 2017r. w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018, stanowiącym Program Współpracy 

Samorządu Województwa Podkarpackiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018  dokonuje się 

następujących zmian: 

 

1. W Tabeli „Zadania priorytetowe realizowane w 2018 roku”, stanowiącej 

załącznik do Programu – w punkcie 10 „Działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych” dodaje się poz. 10.4 w następującym brzmieniu: 

a) w kolumnie drugiej: „Dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektów 

służących lecznictwu i rehabilitacji”; 

b) w kolumnie trzeciej: „pkt 4”; 

c) w kolumnie czwartej: „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert”; 

d) w kolumnie piątej: „Promocja na stronach internetowych”; 

e) w kolumnie szóstej: „0”; 

f) w kolumnie siódmej: „500 000,00”; 

g) w kolumnie ósmej: „Maj 2018”; 



h) w kolumnie dziewiątej: „Oddział rehabilitacji społecznej i zawodowej 

ROPS”;  

i) w kolumnie dziesiątej: „pkt 1,2,3,5,6,7,10,11 

 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XLVI/771/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego                         

z dnia  27 listopada 2017r. w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018 -  pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


