
UCHWAŁA Nr 296 / 5815 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 lipca 2021r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/5634/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2021 r.  

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert 
na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych  

realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 11-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668  

ze zm.), Uchwały Nr XXIX/501/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

30 listopada 2020 r. w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021” oraz Uchwały Nr XXXI/517/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, 

  
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
  

§ 1 
W wykazie podmiotów, których oferty wybrano do realizacji stanowiącym załącznik   

do Uchwały Nr 285/5634/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach 

otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych 

realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych zmniejsza się 

wysokość wnioskowanej i proponowanej kwoty dotacji w pozycji nr 8, która otrzymuje 

brzmienie: 

Lp. 

 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

 

Nazwa zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Ilość 
punktów 

Proponowana  
kwota dotacji 

Uwagi 

8 

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Zarząd 
Główny 
ul. Głogowa 2B 
02-639 Warszawa 
 

 
Centrum Doradztwa 

Zawodowego i Wspierania Osób 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną – Centrum 

DZWONI IV 
 

13 651,56 22 13 651,56  

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Zarządu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  


