
 
 

                                     

Uchwała Nr 55/1216 /15 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia  19 maja  2015 roku 

w sprawie  zmiany  uchwały  nr 35 /713/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015r.  w sprawie otwartego konkursu ofert na 

dofinansowanie w 2015r. zadań w zakresie pomocy społecznej  
 
 

Działając na podstawie  art. 25 ustawy z dnia  12  marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015r. 163 j.t.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1, art. 11-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. 
1118 j.t.) art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie 
województwa (Dz. U. 2013 r.  poz. 596 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/595/09 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie 
uchwalenia Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej  na lata 2009-2015 oraz 
Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 26 
stycznia 2015r. w sprawie budżetu  Województwa Podkarpackiego na 2015 rok oraz 
Uchwały Nr LIX/1118/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada 
2014 rok w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego  
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015r. 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

 uchwala co następuje: 

§ 1 
 

W  załączniku  do  Uchwały  Nr 35/713/15 Zarządu Województwa  Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015r. będącym „Ogłoszeniem otwartego konkursu ofert” 
wprowadza się następującą zmianę : 
W  pkt.  XI ppkt.4 zapis „Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją  
o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuję Zarząd Województwa Podkarpackiego  
w terminie do 21 maja 2015r.” zmienia się na: 
„Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją  
o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuję Zarząd Województwa Podkarpackiego  
w terminie do 10 czerwca 2015r ”. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 


