
UCHWAŁA Nr 317 / 6366 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 października 2021 r. 

 
zmieniająca Uchwałę Nr 292/5775/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, 

będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na 
realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym. 

 

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. 4 ust. 1 pkt 7, art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

/Dz.U.2020.1057 ze zm./, art. 14 i art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

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 

 

1. W §1 pkt 1 Uchwały Nr 292/5775/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w zdaniu: 

„Dokonuje się wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, 

przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 271/5367/21 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących 

w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2021 

roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym na 

łączną kwotę…” - kwotę 1 454 442,00 zł zastępuje się kwotą 1 408 864,00 zł. 

2. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 292/5775/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.:  



a) w  wierszu 18 „Spółdzielnia Socjalna Polifonia Projekt, ul. Piłsudskiego 31, 35-

074 Rzeszów”, w kolumnie  proponowana kwota dotacji zamiast kwoty 

20 000,00 zł wpisuje się  0,00 zł – rezygnacja, 

b) w  wierszu 27 „Stowarzyszenie na Rzecz dzieci z Nadpobudliwością 

Psychoruchową,  

ul. Dąbrowskiego 1/5A, 35-033 Rzeszów”, w kolumnie  proponowana kwota 

dotacji zamiast kwoty 44 709,00 zł wpisuje się  kwotę 44 501,00 zł, 

c) w wierszu 36 „Fundacja Radosna Zagroda, 39-124 Iwierzyce”, w kolumnie  

proponowana kwota dotacji zamiast kwoty 25 370,00 zł wpisuje się  0,00 zł – 

rezygnacja, 

d) zmienia się kwotę w wierszu podsumowującym w kolumnie nr 6 na kwotę 

1 408 864,00 zł. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


