
 
 

UCHWAŁA Nr 323/6452/21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 19 października 2021 roku 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Podkarpackiego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024” 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U z 2020 poz. 1668 t. j.), art. 21 pkt. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U z 2020 poz.1876 t. j.) oraz art. 15 ust. 4 oraz art. 19a w powiązaniu  
z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U z 2021 poz. 1057 t. j.) 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu „Podkarpackiego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021 - 2024” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

zwanego dalej „Projektem”. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 przeprowadzone zostaną w terminie od 21 października 

2021 r. do 26 listopada 2021 r. włącznie. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 przeprowadzone zostaną w następujących formach: 

a) publikacja Projektu na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie 

www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

b) przyjmowanie uwag i wniosków do Projektu na piśmie w sekretariacie Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

c) przyjmowanie uwag i wniosków do Projektu w za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl. 

4. Uwagi i wnioski do Projektu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych Projektu odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

§ 3 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie poda do wiadomości publicznej informację 

o przebiegu konsultacji społecznych Programu i uwzględnieniu wynikających z nich wniosków 

w terminie do 18 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie www.es.rops.rzeszow.pl 

w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 


