
UCHWAŁA Nr 299 / 5915 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 lipca 2021r. 

 

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą:                       
Wejdź na dobrą drogę – działania informacyjno-edukacyjne  

dotyczące ryzyka uzależnień we współczesnym świecie  
przez Fundację Pomagam bo kocham im. Bł. Ks. Władysława Findysza. 

 
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 r.  

poz. 1119 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. 19a ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie  

(Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr  XXXII/541/21 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 15  lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia 

„Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014 – 2020)”, Uchwały Nr XXXI/517/21 

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

Województwa Podkarpackiego na 2021 rok oraz 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” zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/604/21 z dnia 31 maja 2021 r., 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Uznaje się za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: Wejdź na dobrą 

drogę – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące ryzyka uzależnień  

we współczesnym świecie przez Fundację Pomagam bo kocham im. Bł. Ks. 

Władysława Findysza i przyznaje się dofinansowanie zadania w kwocie 10 000,00 zł. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisała: 
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  


