
 

UCHWAŁA Nr 308 /6253 /17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia 29 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na 

dofinansowanie zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020” 

 

Działając na podstawie art.183 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 j.t. z póź. zm.), art. 14 i 41 ust. 

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016r. poz. 

486.), art.11-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 j.t) oraz Uchwały Nr LV/1073/14 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dn. 8 września 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-

2020, Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dn. 29.12.2016r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok, Uchwały 

Nr XXIX/527/16 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie „Programu współpracy Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 
Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego z działu 852 – POMOC SPOŁECZNA,  
rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY dotacji na cele publiczne związane z realizacją 
zadań Województwa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie 
działających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 90 000,00 zł w ramach 
Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-
2020 przyjętego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego – 9 projektów na łączną kwotę:  
90 000,00 zł 

 

Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz zamieszczony na stronie 
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 
 

§ 3 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie. 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


