
UCHWAŁA Nr 303 / 6005 / 21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 
 

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 z późn. 

zm.) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. 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 Nr 

1 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, zmienionej 

Uchwałą Nr 296//5815/21  z dnia 6 lipca 2021 r., wykreśla się następujące podmioty i 

zadania:  

1) pozycja lp.1 Fundacja EUREKA na zadanie pn. „60 Plus – Aktywny Senior” II 

edycja; 

2) pozycja lp.2 Fundacja PROMYK na zadanie pn. „Hamuj hejt – cykl działań 

wspierających przeciwdziałanie hejtowi i cyberprzemocy wśród podkarpackiej 

młodzieży i ich rodziców” – III edycja; 

3) pozycja lp.5 Fundacja EUREKA na zadanie pn. „Dobro dziecka – dobrem 

rodziny” II edycja; 

4) pozycja lp.6 Fundacja PROMYK na zadanie pn. „Kreatywny senior dla integracji 

pokoleń”.  
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Zarządu 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  


