
    

UCHWAŁA Nr 299 / 5914 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 lipca 2021r. 

 

w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych  
z budżetu Województwa Podkarpackiego na organizację w 2021 roku  

szkoleń dla osób realizujących zadania  
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 6 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 t.j.), art. 14 i 41  

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1668 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2 oraz art. 13-15 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr  XXXII/543/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 15  lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR 

na lata 2014 – 2020)”, Uchwały Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

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

na 2021 rok oraz Uchwały Nr XXIX/501/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

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

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021” zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/604/21  

z dnia 31 maja 2021r. oraz Uchwały Nr 277/5535/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania 

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

 
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 277/5535/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021r. i podziału środków finansowych 

z budżetu Województwa Podkarpackiego dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 

85205 – Zadania  w zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  na kwotę:   

29 570 ,00 zł. 

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

Nr 1 do niniejszej uchwały. 



§ 2 

Oferentom, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie udzielona dotacja na zasadach 

określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania, zawartej 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. 

 

 

Podpisała: 

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 299/5914/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 21 lipca 2021r.   
 

                
 

Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 277/5535/21  

Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 maja 2021 r. 

               

 
 
 
 
 
 
 

               

Lp. 
Oferent 

Nazwa / Adres 
Nazwa zadania 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

 
Średnia liczba 

punktów 

 

Proponowana 
kwota dotacji 

(zł) 

1 

Fundacja na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy - 
FENIKS  
ul.  Kosynierów 18/25 
35-202 Rzeszów 

Nie daj się wypalić jak 
FENIKS edycja 5 – 
Przeprowadzenie 
profesjonalnych 
szkoleń dla członków 
Zespołów 
Interdyscyplinarnych      
i grup roboczych           
z terenu  woj. 
podkarpackiego 

16 280,00 
 

85 
 

16 280,00 

2 

 
Stowarzyszenie 
„RÓWNOWAGA” 
ul. M. Dąbrowskiej 3 
37- 464 Stalowa Wola 
  

Chcemy pomagać 
efektywnie…? – 
organizacja szkolenia 

13 290,00 77,5 13 290,00 

                                                                                                                                                         SUMA  29 570,00 


