
 

 

UCHWAŁA Nr 426 / 8622 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 września  2022r. 

 

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą  

Pomoc uchodźcom z Ukrainy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 547 ze zm.), art.12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz.U.2022 poz. 583 ze zm.) 

art. 43; 47; 151 i 221 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022  

r. poz. 1634 ze zm.), oraz Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, § 1 i § 2 pkt. a) Uchwały nr 

379/7582/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2022 r.  

w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa przez Województwo Podkarpackie ze zm. oraz  Uchwały nr 413/8370/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad 

składania i wyboru ofert oraz rozliczenia i sposobu kontroli wykonywania zadań publicznych 

dotyczących zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa 

Podkarpackiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz  Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego nr XLII/726/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu 

Województwa Podkarpackiego na rok 2022 ze zm.  

  

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

 uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Uznaje za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Pomoc uchodźcom z Ukrainy 

przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl i przyznaje 

dofinansowanie w kwocie 300 640,00 zł. 

 

§ 2 

Informacja o dofinansowaniu oferty zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej 

ROPS w Rzeszowie oraz na stronie internetowej ROPS. 

 

§ 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 
 

 

 


