
UCHWAŁA Nr 316 / 6329 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 28 września 2021 r. 

 
w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą 

 „Rola i oddziaływanie wybranych form terapii zajęciowej na aktywizację osób 
z niepełnosprawnościami”. 

  
Działając na podstawie art. 36 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U.2021.573 t.j), art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.), art. 14 oraz art. 41 ust.2 pkt.1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U.2020.1668 ze 

zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. 

w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

(Dz.U.2016.1945 t.j.), 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 r., zmienionej 

Uchwałą Nr XXXVII/604/21 z dnia 31 maja 2021 r., oraz Uchwały Nr XXXV/562/21 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie  określenia 

zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.  

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 

Uznaje się za celową realizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania publicznego pod nazwą: 

„Rola i oddziaływanie wybranych form terapii zajęciowej na aktywizację osób 

niepełnosprawnych” zgłoszonego przez Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej „MOST”, ul. Załęska 7A, 35-322 Rzeszów w ramach realizacji 

„Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-

2030” i przyznaje się dofinansowanie zadania, w kwocie 10 000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 2 

 

Oferta realizacji ww. zadania, o której mowa w § 1 została podana do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie jej: 



1. w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie, 

2. na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl, 

3. na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

 

§ 3  

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.rzeszow.pl/
https://t.communication.sephora-info-fr.com/r/?id=h28339b7c,30fc6b1f,2c6c4aaa&mc=r@RIuQzlXP5QQSOIQGRZFsIA==

