
            Projekt 

UCHWAŁA NR …../……/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia………….. 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 

Podkarpackiego  

 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się za niezasadną skargę (…) na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację w roku 2022 zadań 

publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na rok 2022”, z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego skargę 

o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Maria Napieracz 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr…./…/… 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia…………2022 r. 

 

Uzasadnienie 
 

 

 W dniu 1 czerwca 2022 r. do Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego wpłynęła skarga (….) zwanego dalej skarżącym na działania Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na 

realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, która przekazana została przez 

Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego.  

 Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego realizując zapisy Uchwały  

Nr V/88/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie trybu 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Marszałka, 

Zarządu Województwa Podkarpackiego i wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych, przekazał Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz departamentowi 

właściwemu merytorycznie w sprawie tj. Departamentowi Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej ww. skargę celem ustosunkowania się do sformułowanych w niej zarzutów. 

Odnosząc się do stawianych zarzutów w swojej odpowiedzi Zarząd Województwa  

Podkarpackiego wskazał, że: w dniu 30 maja 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Podkarpackiego za pomocą poczty elektronicznej wpłynęło pismo  

skarżącego, zawierające w swej treści skargę na działania podejmowane przez Zarząd  

Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Rzeszowie, w kwestii oferty realizacji zadania publicznego w ramach 

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 4 maja 2022 r. Uchwałą 

Nr 385/7697/22 otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych  

Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 

2022”. Wykonanie przedmiotowej Uchwały Zarząd Województwa Podkarpackiego  

powierzył Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w  Rzeszowie.  

Rozpatrując treść skargi w części dotyczącej poszczególnych zarzutów na działania  

Zarządu Województwa Podkarpackiego, wyjaśnione zostało, że:  



1) Zarzut: „Wymóg konkursowy złożenia dokumentów w wersji papierowej do określonej 

godziny”: 

- zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 385/7697/22 Zarządu Województwa  

Podkarpackiego z dnia 4 maja 2022 r.: 

 „pkt V. 2: O terminie zgłoszenia oferty decyduje:  

- data nadania pocztowego, w przypadku przesłania na adres korespondencyjny:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35 – 045 Rzeszów 

(z dopiskiem na kopercie: „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”);  

- data nadania za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP. 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem 

cyfrowym lub profilem zaufanym (w tytule pisma należy wpisać: „Oferta na konkurs  

z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”);  

- data wpływu do ROPS w Rzeszowie, w przypadku złożenia osobistego w siedzibie:  

ul. Hetmańska 9, parter – Portiernia, poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 15.30, o ile  

w dniu dokonywania tej czynności będzie to prawnie dopuszczone, (sugerowaną formą jest  

złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs z  zakresu  

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”);  

2) Zarzut: „Zasady konkursu i formularz wbrew prawu uniemożliwiają złożenie oferty na całą 

pulę środków ogółem: 100 000,00 zł”: 

- zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 385/7697/22 Zarządu Województwa  

Podkarpackiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

„ pkt II. 1. Na realizację wszystkich zadań w ramach konkursu planuje się przeznaczyć środki 

finansowe w wysokości 100 000,00 zł.  

2. Minimalna kwota dotacji wynosi: 11 000,00 zł.  

3. Maksymalna kwota dotacji wynosi: 20 000,00 zł.”  

3) Zarzut: „Formularz wniosku/oferty jest sprzeczny ze wzorem określonym w Rozporzą-

dzeiu”: 

- Formularz wniosku/oferty ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  

konkursu jest zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu  

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  



4) Zarzut: „Zasady konkursu wbrew prawu narzucają określone lokalizacje do realizacji  

zadania”:  

- „pkt III. 2.3 Miejscem realizacji zadania jest teren województwa podkarpackiego.  

W uzasadnionych przypadkach, związanych ze specyfiką projektu (ogólnopolskie konferen-

cje, zjazdy, itp.), dopuszczalna jest realizacja zadania lub poszczególnych działań poza  

terenem województwa podkarpackiego – zasadność kwalifikuje Komisja Konkursowa)”.   

5) Zarzut: „Formularz złożenia oferty bez wkładu własnego”: 

- „pkt III. 2.4 Wymagany wkład podmiotu w realizację zadania musi stanowić co najmniej  

10 % wartości dotacji, w tym wkład finansowy podmiotów minimum 5 % wartości dotacji 

(środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego), 

pozostały wkład może być niefinansowy – osobowy”.  

Po dokonaniu analizy całości dokumentacji zgromadzonej w sprawie skargi na  

działania Zarządu Województwa Podkarpackiego, w zakresie ogłoszonego w dniu 4 maja 

2022 r. Uchwałą Nr 385/7697/22 otwartego konkursu ofert na realizację  

w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie Zarząd Województwa Podkarpackiego zarekomendował, by uznać  

zarzuty skarżącego za niezasadne.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

po zapoznaniu się z przedmiotem skargi, pozyskanymi dowodami i złożonymi  

w trakcie posiedzenia wyjaśnieniami przychyliła się do ww. stanowiska Zarządu  

Województwa Podkarpackiego.  

Mając na uwadze powyższe uznać należy przedmiotową skargę za niezasadną. 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Maria Napieracz 

 


