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1. Wstęp 

W dniu 20 listopada  2019 r. Wojewoda Podkarpacki przyjął Zarządzeniem nr 199/2019 

„Program współpracy Wojewody Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy 

społecznej w 2020 r.” Projekt Programu podlegał konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057                       

z późn. zm.). I etap konsultacji polegał na zamieszczeniu projektu Programu oraz formularza 

zgłaszania uwag na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego                           

w Rzeszowie. Uwagi i wnioski dotyczące Programu można było składać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: s@reszow.uw.gov.pl. Następnie, w dniu 07 listopada 2019 r., 

zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne mające na celu sfinalizowanie prac nad 

projektem Programu, na które nie zgłosił się żaden przedstawiciel organizacji/podmiotów.  

Opinie na temat projektu Programu wyraziła Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Podkarpackiego.   

Zgodnie z Programem oraz zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. współpraca pomiędzy Wojewodą 

Podkarpackim, a organizacjami/podmiotami przybrała dwie formy: finansową                                   

i pozafinansową. Sfera finansowa polegała na udzieleniu wsparcia finansowego 

organizacjom/podmiotom w ramach otwartych konkursów ofert na realizację określonych                 

w Programie priorytetowych zadań publicznych. Sfera pozafinansowa przejawiała się                             

w głównej mierze poprzez: 

• kontakty z przedstawicielami trzeciego sektora, celem wypracowania 

szczegółowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, 

• przekazywanie organizacjom pozarządowym, działającym w obszarze pomocy, 

społecznej środków ochrony osobistej w związku z trwającym stanem epidemii 

SARS-Co-V-2. 

 

2. Sfera finansowa 

W 2020 r. Wojewoda Podkarpacki przeznaczył środki finansowe w wysokości 

1.000.000,00 zł dla organizacji/podmiotów, dziejących w obszarze pomocy społecznej,                     

na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach: 

1) otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2020 r.; 
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2) otwartego konkursu ofert na realizację zadań z obszaru wsparcia działań innowacyjnych 

skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2020 roku; 

3) otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2020 r.  

 

Ad. 1 

 W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 28 maja 2020 r. 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych, do Wydziału 

Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 15 wniosków.  

 Zgodnie z treścią Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert złożone wnioski podlegały 

ocenie formalnej i merytorycznej członków komisji konkursowej. Wszystkie oferty wpłynęły 

w wyznaczonym terminie (termin składania ofert upłynął w dniu 18 czerwca 2020 r. –                          

w przypadku nadesłania ofert pocztą, o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla 

pocztowego). Komisja konkursowa została powołana Zarządzeniem Wojewody 

Podkarpackiego Nr 132/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. Do zadań ww. komisji należała ocena, 

wybór i określenie propozycji kwot dotacji dla najlepszych ofert złożonych przez 

organizacje/podmioty. 

 Komisja Konkursowa w dniu 10 lipca 2020 r. oceniła łącznie 15 ofert złożonych przez 

podmioty uprawnione, które ubiegały się o dotację z budżetu Wojewody Podkarpackiego na 

realizację zadań na rzecz osób bezdomnych. Wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie. 

W przypadku wszystkich organizacji/podmiotów, których oferty zostały ocenione 

pozytywnie, wysokość proponowanej dotacji została obniżona w stosunku do zgłaszanych 

potrzeb z uwagi na to, iż posiadane środki finansowe były znacznie niższe niż łączna kwota 

wnioskowanych zapotrzebowań. 

Zaproponowane przez komisję konkursową kwoty dotacji, na wsparcie realizacji 

złożonych projektów, zostały przedłożone Wojewodzie Podkarpackiemu do akceptacji.  

W 2020 r. na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych przekazano z budżetu 

Wojewody Podkarpackiego środki finansowe w łącznej wysokości  200 000,00 zł. 

W ramach środków, o których mowa powyżej, organizacje/podmioty wydatkowały 

kwotę 200 000,00 zł.  
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Poniższa tabela przedstawia podział dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego na 

realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2020 r., oraz jej wykonie: 

L
p. 

Numer umowy Podmiot dotowany Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

Wykonanie 
dotacji                  

w 2020 r. 

Zwroty 
 

1 S-I.946.13.2.2020 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło Dębica 
ul. św. Brata Alberta 2 
39-200 Dębica 
 
* Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn w Dębicy,  
ul. Słoneczna 1 

„Schronisko to nasza 
bezpieczna przystań” 

17 500,00 zł 17 500,00 zł 0,00 zł 

2 S-I.946.13.3.2020/T 

 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta  Koło Dębica 
ul. św. Brata Alberta 2  
39-200 Dębica 
 
* Schronisko dla bezdomnych 
kobiet i Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn 
w Dębicy, ul. Św. Brata Alberta 2 

„Schronisko to nasz jedyny 
dom” 

38 500,00 zł 38 500,00 zł 0,00 zł 

3 S-I.946.13.8.2020 

 

Koło Przemyskie Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta  
ul. M. Focha 12 
37-700 Przemyśl 

„Poprawa warunków socjalno-
bytowych to także aktywizacja 

i edukacja” 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł 

4 S-I.946.13.14.2020 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło Krośnieńskie 
ul. Wojska Polskiego 26 
38-400 Krosno 
 

„Poprawa warunków socjalno-
bytowych w placówce 

udzielającej tymczasowego 
schronienia osobom 

bezdomnym” 

17 000,00 zł 17 000,00 zł 0,00 zł 

5 S-I.946.13.4.2020 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło Mieleckie 
ul. Sandomierska 19  
39-300 Mielec 
 

„Poprawa warunków socjalno-
bytowych w schronisku i 

noclegowni dla bezdomnych 
kobiet  i mężczyzn, w tym 
zachowanie prawidłowej 

funkcjonalności prowadzonych 
placówek” 

7 500,00 zł 7 500,00 zł 0,00 zł 

6 S-I.946.13.7.2020 

 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy       
im. św. Brata Alberta w Rzeszowie 
ul. Jana Styki 21 
35-006 Rzeszów 

„Zapewnienie wsparcia 
osobom bezdomnym” 

18 500,00 zł 18 500,00 zł 0,00 zł 

7 S-I.946.13.15.2020 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło w Jarosławiu 
ul. Jasna 4 
37-500 Jarosław 

„POPRAWA WARUNKÓW 
SOCJALNO- BYTOWYCH 

W PLACÓWKACH 
UDZIELAJĄCYCH 
TYMCZASOWEGO 

SCHRONIRNIA OSOBOM 
BEZDOMNYM ORAZ 

PLACÓWKACH POMOCY 
DORAŹNEJ” 

12 500,00 zł 12 500,00 zł 0,00 zł 

8 S-I.946.13.5.2020 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło Łańcuckie 
ul. Ottona z Pilczy 2 
37-100 Łańcut 

„Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom                         

i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób” 

5 500,00 zł 5 500,00 zł 0,00 zł 

9 S-I.946.13.10.2020 

 

Podkarpacki Bank Żywności 
ul. Rynek 17/201 
35-064 Rzeszów 

„Nakarmić najbardziej 
potrzebujących – pomoc 

żywnościowa dla bezdomnych  
i zagrożonych bezdomnością” 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 

10 S-I.946.13.6.2020 

 

Koło Stalowowolskie Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta 
ul. ks. J. Popiełuszki 4 
37-450 Stalowa Wola 

„Świadczenie usług socjalnych 
dla osób bezdomnych” 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 

11 S-I.946.13.9.2020 

 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. 
Jana Pawła II „Wzrastanie” w 
Lipniku 
Łopuszka Mała 13 
37-220 Kańczuga  

„Dofinansowanie działań na 
rzecz osób bezdomnych i 

zagrożonych bezdomnością                        
w Schronisku dla Bezdomnych 

Mężczyzn w Jarosławiu               
2020 r. ” 

18 000,00 zł 18 000,00 zł 0,00 zł 

12 S-I.946.13.11.2020/T 

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
Oddział Leżajsk 
ul. Jarosławska 4 
37-300 Leżajsk 

„Pomoc mieszkańcom 
noclegowni w 2020 r.” 

24 000,00 zł 24 000,00 zł 0,00 zł 

13 S-I.946.13.12.2020 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło w Sanoku 
ul. Hetmańska 11 
38-500 Sanok 
 

„Razem możemy więcej” 3 000,00zł 3 000,00zł 0,00 zł 
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*Jadłodajnia, ul. Sienkiewicza 7, 
38-500 Sanok 

14 S-I.946.13.13.2020 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło w Sanoku 
ul. Hetmańska 11 
38-500 Sanok 
 
*Schronisko – Dom Inwalidy 
Bezdomnego,                                         
ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok 

„Zaspokojenie podstawowych 
potrzeb” 

10 000,00  zł 10 000,00  zł 0,00 zł 

15 S-I.946.13.16.2020 

 

Akademia Innowacji Społecznych 
Bieganów 72A   
96-316 Międzyborów 
 
*Schronisko z usługami 
opiekuńczymi w Gwizdaju,                   
al. Jana Pawła II 3a, 37-200 
Gwizdaj 

„Poprawa warunków socjalno-
bytowych podopiecznych 

schroniska z usługami 
opiekuńczymi w miejscowości 

Gwizdaj” 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 0,00 zł 

   OGÓŁEM: 200 000,00 zł 200 000,00 zł 0,00 zł 

 
Ad. 2 

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 28 maja 2020 r. 

otwartego konkursu ofert na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych 

skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych, do Wydziału Polityki 

Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 40 wniosków. 

Zgodnie z treścią Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert złożone wnioski podlegały 

ocenie formalnej i merytorycznej członków komisji konkursowej. Wszystkie oferty wpłynęły 

w wyznaczonym terminie (termin składania ofert upłynął w dniu 18 czerwca 2020 roku –                  

w przypadku nadesłania ofert pocztą, o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla 

pocztowego). Komisja konkursowa została powołana Zarządzeniem Wojewody 

Podkarpackiego Nr 133/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. Do zadań ww. komisji należała ocena, 

wybór i określenie propozycji kwot dotacji dla najlepszych ofert złożonych przez 

organizacje/podmioty.  

Komisja konkursowa w dniu 10 lipca 2020 r. oceniła łącznie 40 ofert złożonych przez 

podmioty uprawnione, które ubiegały się o dotację z budżetu Wojewody Podkarpackiego na 

wspieranie programów z obszaru pomocy społecznej, tj. na realizację programu z obszaru 

wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością                  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych, 

w tym: 

- 27 ofert zostało rozpatrzonych pozytywnie, 

- 13 ofert odrzucono z powodu braków formalnych. 

W przypadku 26 organizacji/podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie, 

wysokość proponowanej dotacji została obniżona w stosunku do zgłaszanych potrzeb z uwagi 

na to, iż posiadane środki finansowe były znacznie niższe niż łączna kwota wnioskowanych 

zapotrzebowań. Jeden z Oferentów otrzymał 100% wnioskowanej kwoty dotacji                    
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(8 000,00 zł), ze względu na ryzyko braku zrealizowania zadania w przypadku przyznania 

mniejszej kwoty dofinansowania.   

Zaproponowane przez komisję konkursową kwoty dotacji na wsparcie realizacji 

złożonych projektów zostały przedłożone Wojewodzie Podkarpackiemu do akceptacji.  

Na realizację zadań z ww. obszaru w 2020 r. przekazano z budżetu Wojewody 

Podkarpackiego środki finansowe w łącznej wysokości 770 000,00 zł. 

W ramach środków, o których mowa powyżej, organizacje/podmioty wydatkowały 

kwotę 725 799,01 zł.  

 

Poniższa tabela przedstawia podział dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego na 

realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk 

zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu 

aktywizację osób starszych w 2020 r.,  oraz jej wykonie: 

Lp. Numer umowy Podmiot dotowany Tytuł zadania publicznego Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

Wykonanie 
dotacji                  

w 2020 r.  

Zwroty 
(kwota dotacji 

+ odsetki) 
1 S-I.946.11.3.2020 Fundacja Pogodny Senior 

ul. Warszawska 36 
37-522 Wiązownica 

„Seniorzy z Gminy 
Wiązownica działają” 

 

14 700,00 zł 14 700,00 zł 14 700,00 zł 

2 S-I.946.11.11.2020/T Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuk Walki „IWARASHII” 
Os. Słoneczne 3/6 
37-500 Jarosław 

„Sport to młodość” 
 

28 500,00 zł 28 500,00 zł 0,00 zł 

3 S-I.946.11.12.2020/T Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuk Walki „IWARASHII” 
Os. Słoneczne 3/6 
37-500 Jarosław 

„Sportowy czas” 35 500,00 zł 35 500,00 zł 0,00 zł 

4 S-I.946.11.31.2020 Fundacja Pomocy Młodzieży  
im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 
Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza –  
Oddział w Rzeszowie 
ul. Hoffmanowej 23 
35-016 Rzeszów 

„Rozwijam zdolności i 
wzrastam” 

 

11 000,00 zł 
 

11 000,00 zł 
 

0,00 zł 

5 S-I.946.11.29.2020/T Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji 
Rzeszowskiej 
ul. Krakowska 18,  
35-111 Rzeszów 

„Nasza świetlica – bezpieczne 
miejsce ” 

 

40 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł 

6 S-I.946.11.22.2020/T Fundacja Pomocy Młodzieży im. 
Św. Jana Pawła II 
„WZRASTANIE w Lipniku z 
siedzibą:  
Łopuszka Mała 13 
37-220 Kańczuga 

„Dofinansowanie działań 
innowacyjnych mających na 

celu aktywizację osób starszych 
w Schronisku dla Bezdomnych 
Mężczyzn w Jarosławiu 2020 r. 

Klub Seniora” 

26 900,00 zł 26 900,00 zł 0,00 zł 

7 S-I.946.11.18.2020/T Fundacja na rzecz pomocy 
społecznej „Promyk” 
ul. Św. Marcina 77a,  
35-330 Rzeszów  

„Kreatywny senior dla 
integracji pokoleń” 

 

21 900,00 zł 21 900,00 zł 0,00 zł 

8 S-I.946.11.19.2020/T Fundacja na rzecz pomocy 
społecznej „Promyk” 
ul. Św. Marcina 77a,  
35-330 Rzeszów  

„Hamuj hejt – cykl działań 
wspierających przeciwdziałanie 
hejtowi i cyberprzemocy wśród 
podkarpackiej młodzieży i ich 

rodziców – II edycja” 

20 300,00 zł 20 300,00 zł 0,00 zł 

9 S-I.946.11.27.2020/T Stowarzyszenie Łańcucki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Łańcucie 
ul. Kościuszki 15 
37-100 Łańcut 

„Trzymaj formę i rozwijaj 
swoje pasje” 

 

25 700,00 zł 19 700,00 zł 6 000,00 zł 

10 S-I.946.11.7.2020/T Parafia rzymskokatolicka 
p.w. św. Józefa Kalasancjusza 
ul. Lwowska 125,  
35-301 Rzeszów 
 
 

„Czas na start” 
 

47 800,00 zł 47 800,00 zł 0,00 zł 
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11 S-I.946.11.21.2020/T Stowarzyszenie Opieki nad 
Dziećmi „Oratorium” im. 
błogosławionego księdza 
Bronisława Markiewicza 
ul. Ofiar Katynia 57 
37-450 Stalowa Wola 

„Główka pracuje” 
 

53 000,00 zł 53 000,00 zł 0,00 zł 

12 S-I.946.11.28.2020/T Zarząd Okręgowy Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 
Ul. Wybrzeże Marszałka J. 
Piłsudskiego 23 

„Otwarte drzwi Seniora” 
 

43 200,00 zł 42 499,78 zł 700,22 zł 

13 S-I.946.11.6.2020/T Towarzystwo Inicjatyw 
Społecznych GAMA  
Łukawiec 265G 
36-004 Łąka 

„Świadomy Senior, 
Przeciwdziałanie chorobie 

Alzheimera” 
 

34 400,00 zł 34 400,00 zł 0,00 zł 

14 S-I.946.11.13.2020/T Podkarpackie Stowarzyszenie 
Pracowników Pomocy 
Społecznej 
ul. Rynek 18,  
36-020 Tyczyn 

„Pomagam w PUNKT” 
 

40 300,00 zł 40 300,00 zł 0,00 zł 

15 S-I.946.11.14.2020/T Podkarpackie Stowarzyszenie 
Pracowników Pomocy 
Społecznej 
ul. Rynek 18,  
36-020 Tyczyn 

„Z językiem na Ty” 54 500,00 zł 54 500,00 zł 0,00 zł 

16 S-I.946.11.8.2020/T Parafialny Klub Sportowy 
„Calasanz” 
ul. Lwowska 125,  
35-301 Rzeszów  

„Szczęśliwe dzieci” 
 

42 700,00 zł 42 700,00 zł 0,00 zł 

17 S-I.946.11.9.2020/T Parafialny Klub Sportowy 
„Calasanz” 
ul. Lwowska 125,  
35-301 Rzeszów  

„Seniorzy na start” 
 

41 000,00 zł 41 000,00 zł 0,00 zł 

18 S-I.946.11.4.2020/T Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Pruchnickiej 
ul. Ks. B. Markiewicza 20 
37-560 Pruchnik  

„Teatr to my” 
 

20 500,00 zł 20 000,00 zł 501,15 zł 

19 S-I.946.11.5.2020/T Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Pruchnickiej 
ul. Ks. B. Markiewicza 20 
37-560 Pruchnik  

„Akademia w Plenerze” 
 

23 800,00 zł 
 

19 113,83 zł 
 

4 686,17 zł 

20 S-I.946.11.16.2020/T Fundacja Eureka 
ul. Św. Marcina 75 
35-330 Rzeszów 

„60 Plus – Aktywny Senior” 
 

21 700,00 zł 21 700,00 zł 0,00 zł 

21 S-I.946.11.17.2020 Fundacja Eureka 
ul. Św. Marcina 75 
35-330 Rzeszów 

„Dobro dziecka – dobrem 
rodziny” 

 

15 900,00 zł 15 900,00 zł 0,00 zł 

22 S-I.946.11.15.2020/T Ruch Apostolstwa Młodzieży 
Diecezji Rzeszowskiej 
ul. 3-go Maja 20 
35-030 Rzeszów 

„Wszystko blisko 2020” 
 

33 300,00 zł 18 600,00 zł 14 739,00 zł 

23 S-I.946.11.42.2020 Akademia Innowacji 
Społecznych 
Bieganów 72 A 
96-316 Międzyborów 

„Pomoc dla osób zagrożonych 
bezradnością, aktywizacja osób 

starszych” 
 

12 600,00 zł 12 600,00 zł 0,00 zł 

24 S-I.946.11.23.2020/T Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki Społecznej 
PRO-FIL 
ul. Unii Lubelskiej 6/8 
35-016 Rzeszów 

„Akademia Rozwoju” 
 

27 000,00 zł 27 000,00 zł 0,00 zł 

25 S-I.946.11.25.2020 Chorągiew Podkarpacka Związku 
Harcerstwa Polskiego Hufiec im 
Antoniny Gębicowej w Mielcu 
ul. Botaniczna 1 
39-300 Mielec 

„Harcerski senior-wracamy na 
szlak” 

 

8 000,00 zł 6 893,40 zł 1 106,60 zł 

26 S-I.946.11.26.2020 Chorągiew Podkarpacka Związku 
Harcerstwa Polskiego Hufiec im 
Antoniny Gębicowej w Mielcu 
ul. Botaniczna 1 
39-300 Mielec 

„Hartuj ciało, hartuj ducha” 
 

13 600,00 zł 11 792,00 zł 1808,00 zł 

27 S-I.946.11.24.2020 Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podkarpacki 
Ul. Plac Dworcowy 2 
35-201 Rzeszów 

„Warsztaty aktywni seniorzy” 
 

12 200,00 zł 12 200,00 zł 0,00 zł 

   OGÓŁEM: 770 000,00 zł 725 799,01 zł 44 241,14 zł 
(40,15 zł 
odsetek) 
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Znaczna część zwrotów dotacji spowodowana była brakiem możliwości realizacji 

zadań w całości  ze względu na obostrzenia związane z epidemią SARS-Co-V-2. Natomiast 

Fundacja Pogodny Senior całkowicie zrezygnowała z realizacji zadania publicznego ze 

względu na brak środków finansowych na pokrycie całości wkładu własnego finansowego. 

Zgodnie z ofertą wkład ten miał być w znacznej części pokryty ze środków pozyskanych                  

z samorządu gminy, jednakże ten ostatecznie wycofał się z ich przekazania.  

 

Ad. 3 

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę w dniu 28 maja 2020 r. otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi            

i kobiet w ciąży, do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 

wpłynął 1 wniosek.  

 Zgodnie z treścią Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert złożony wniosek podlegał 

ocenie formalnej i merytorycznej członków komisji konkursowej. Oferta wpłynęła                            

w wyznaczonym terminie (termin składania ofert upłynął dnia 18 czerwca 2020 r. –                  

w przypadku nadesłania ofert pocztą, o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla 

pocztowego). Komisja konkursowa została powołana Zarządzeniem Wojewody 

Podkarpackiego  Nr 132/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. Do zadań ww. komisji należała ocena, 

wybór i określenie propozycji kwot dotacji dla najlepszych ofert złożonych przez 

organizacje/podmioty. 

 Komisja Konkursowa w dniu 10 lipca 2020 roku oceniła 1 ofertę złożoną przez 

podmiot uprawniony, który ubiegał się o dotację z budżetu Wojewody Podkarpackiego na 

realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi                       

i kobiet w ciąży. Wniosek został rozpatrzone pozytywnie.  

Zaproponowana przez komisję konkursową kwota na wsparcie realizacji złożonego 

projektu została przedłożona Wojewodzie Podkarpackiemu do akceptacji.  

W 2020 r. na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek                             

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przekazano z budżetu Wojewody Podkarpackiego 

środki  finansowe w łącznej wysokości 30 000,00 zł. 

W ramach środków, o których mowa powyżej, organizacja wydatkowała kwotę                     

30 000,00 zł.  

Poniższa tabela przedstawia podział dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego                              

na realizację zadań w ww. zakresie oraz jej wykonania: 
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Lp. Numer umowy Podmiot dotowany Tytuł zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

Wykonanie 
dotacji                       

w 2020 r. 

Zwroty 
 

1 S-I.946.12.2.2020/T Caritas Dom Matki i Dziecka  
Archidiecezji Przemyskiej 
ul. Prądzyńskiego 8 
37-700 Przemyśl 

„Realizacja zadań                        
w zakresie prowadzenia 
placówek dla matek                     
z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży  w 2020 r.” 

 
30 000,00 zł 

 
30 000 ,00 zł 

 
0,00 zł 

   OGÓŁEM: 30 000,00 zł 30 000,00 zł 0,00 zł 

 
 

3. Sfera pozafinansowa 

W 2020 r. pozafinansowe formy współpracy Wojewody Podkarpackiego                                

z organizacjami/podmiotami, prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, 

realizowane były poprzez: 

1) udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących ogłoszonych otwartych konkursów 

ofert, realizacji projektów, rozliczania dotacji oraz przygotowania sprawozdań, 

2) udzielanie pisemnej rekomendacji z dotychczasowej współpracy, 

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji/podmiotów, 

4) przekazywanie organizacjom pozarządowym działającym w obszarze pomocy 

społecznej środków ochrony osobistej w związku z trwającym stanem epidemii 

SARS-Co-V-2. 

 

4. Podsumowanie  

Organizacje/podmioty, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na 

terenie województwa podkarpackiego, są ważnym partnerem Wojewody Podkarpackiego,                    

w realizacji zadań własnych i zleconych. Organizacje/podmioty, znając potrzeby lokalne                         

i posiadając jednocześnie specjalistyczną wiedzę, realizowały zadania pożytku publicznego                   

w sposób skuteczny i efektywny. Ww. współpraca bez wątpienia przyczyniła się do 

podniesienia jakości usług publicznych oraz do poszerzenia grupy ich odbiorców. 

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nie wpłynęły żadne 

zażalenia/uwagi dotyczące Programu, czy też podejmowanej w 2020 r. współpracy 

Wojewody Podkarpackiego z organizacjami/podmiotami prowadzącymi działalność                           

w zakresie pomocy społecznej. 

Zaakcentować należy także, że wszystkie zakładane cele Programu zostały osiągnięte. 

 

 
 
 


