UCHWAŁA Nr 448 / 9404 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla
osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, z późn. zm.), art. 14 i 41 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r. poz. 913 t.j. z późn.
zm.), art. 11-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/927/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,
Uchwały Nr XLVII/789/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok oraz uchwały Nr XLVI/771/17
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie „Programu
Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się przeprowadzić konkurs ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób
realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, na łączną kwotę
50 000,00 zł.
§2
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS w Rzeszowie, na stronie
internetowej ROPS oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.
§3
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

