
 
UCHWAŁA Nr 412/9705/14 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE 

z dnia 28   października 2014r. 
 

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą  
„Regionalna Impreza Kulturalna z okazji Międzynarodowego Dnia 

Niewidomego” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki  
w Rzeszowie 

 
Działając na podstawie art. 14 i 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2013r. poz.596), art.19a ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz.U. z 2010r.Nr 234 poz.1536 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym (Dz.U. z 2008r. Nr 29 poz.172), Uchwały Nr XL/807/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, Uchwały  
Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014r.  
w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014, 
Uchwały Nr 334/8005/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2014 r.  
w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych Uchwałą  
Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 r., zmienionej 
Uchwałą Nr 343/8164/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
29 kwietnia 2014r. oraz Uchwałą Nr 370/8823/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2014r. oraz Uchwałą nr 412/9700 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 października 2014r. 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Uznaje się za celową realizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania publicznego pod  
nazwą „Regionalna Impreza Kulturalna z okazji Międzynarodowego Dnia 
Niewidomego”, zgłoszonego przez Polski Związek Niewidomych Okręg 
Podkarpacki w Rzeszowie, 35-201 Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 2 i przyznaje się 
dofinansowanie zadania w kwocie 4.000 zł ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu 
Województwa Podkarpackiego w 2014r. 
 

 
 
 

§ 2 



 
Oferta realizacji ww. zadania, o której mowa w § 1 podlega poddaniu do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie jej: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie, 

2. na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, 
3. na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl 

§ 3 
 

Po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w § 2 oraz 
po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, podpisać umowę dotacyjną. 
 

§ 4  
 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rops.rzeszow.pl/


Uzasadnienie 
 

Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki  
w Rzeszowie, złożył ofertę na dofinansowanie w wysokości 4.000 zł ze środków 
PFRON realizacji zadania pn. „Regionalna Impreza Kulturalna z okazji 
Międzynarodowego Dnia Niewidomego”. Zadanie ma na celu zorganizowanie w dniu 
15.11.2014r. imprezy kulturalnej – koncertu w wykonaniu osób z dysfunkcją narządu 
wzroku, uzdolnionych muzycznie z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych. 
Koncert ten zorganizuje się dla środowiska osób niewidomych i słabo widzących, ich 
opiekunów oraz zaproszonych gości, pochodzących z terenu całego województwa 
podkarpackiego. Uczestnicy wezmą udział w koncercie mającym na celu prezentację 
i ukazanie dorobku muzycznego i wokalnego – występy i śpiew. Impreza 
zorganizowana będzie w restauracji Cafe Cela w Rzeszowie, w której uczestniczyć 
będzie 70 osób i będzie  okazją do ukazania dorobku artystycznego osób 
niewidomych i słabo widzących biorących udział w warsztatach muzycznych.  
W trakcie imprezy kulturalnej zaplanowano poczęstunek dla wszystkich uczestników, 
a na zakończenie ci którzy wystąpią otrzymają upominki.     
Po analizie złożonej oferty stwierdza się celowość realizacji tego zadania,  
dla przedstawienia społeczności lokalnej dorobku artystycznego osób 
niepełnosprawnych. Oferent gwarantuje wysoką jakość realizacji zadania. Z analizy 
treści oferty wynika również, że wśród w/w grupy osób niepełnosprawnych jest duże 
zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju imprezie kulturalnej poprzez 
rozwijanie zdolności muzycznych oraz integrację w grupie. Ponadto Polski Związek 
Niewidomych organizuje cyklicznie tego rodzaju imprezę kulturalną od  
10 lat. Zadanie będzie realizowane w terminie krótszym niż 90 dni. 
Brak takich wydarzeń powoduje niski poziom wiedzy mieszkańców na temat potrzeb 
osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, a także wpływa na 
niekorzystny sposób postrzegania ich przez mieszkańców. Koncert ten pomoże 
zniwelować tę niekorzystną sytuację. Ponadto zadanie to wpisuje się w zadania 
określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 
2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym, a możliwe do dofinansowania ze środków PFRON będących  
w dyspozycji Samorządu Województwa.  
 
 
 
 
 
 
 


