UCHWAŁA Nr 303 / 5992 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 10 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 290/5721/21 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm./, art. 222
ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021
r. poz. 305 t.j./ oraz na podstawie Uchwały XXXI/517/21 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2021 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
1. W Uchwale Nr 290/5721/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na
2021 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne
i celowe w § 4810 – Rezerwy /rezerwa celowa na dofinansowanie zadań
własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków
zewnętrznych/ o kwotę 120.835,-zł.
2. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.
o kwotę 120.835,-zł, z tego:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego o kwotę 83.835,-zł, w tym na zadanie:
a) "Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami edycja III"
realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Ogród dokumentów” - 15.000,zł,
b) Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkaniu Treningowym
PSONI Koło w Jarosławiu realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu 15.000,-zł,

c) Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością realizowane przez
Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 15.000,-zł,
d) „Działaj Lokalnie” – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2021
realizowane przez Fundację Bieszczadzką - 15.000,-zł,
e) Centrum
Doradztwa
Zawodowego
i
Wspierania
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI IV
realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd Główny - 14.435,-zł,
f) „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera. Edycja II”
realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” – 4.500,zł,
g) „Przywrócić kobiecość. Przeciwdziałanie samotności oraz pomoc
w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie kobiet
seniorek 60+” realizowane przez Fundację Moja Droga – 4.900,-zł.
3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195
– Pozostała działalność w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego o kwotę 37.000,-zł, w tym na zadanie:
a) „Krakowiaki - Kapela Brodów” realizowane przez Fundację MEMO 15.000,-zł,
b) V Rzeszowska Jesień Muzycznych – Festiwal „Zapomniana muzyka”
realizowane przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów 15.000,-zł,
c) „Współcześni Podkarpaccy Bohaterowie – Radiowe Opowieści
o Weteranach Wojska Polskiego” realizowane przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Załęża – 7.000,-zł.
2. Wykreśla się § 3 uchwały.
3. § 4, § 5 i § 6 uchwały otrzymują oznaczenie § 3, § 4 i § 5.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

