
UCHWAŁA Nr 279 / 6787 / 13 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 15 października 2013 r. 

 
w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji.  

 

Na podstawie art. 5 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Uznaje się za celową realizację zadania publicznego pn. „Razem chrońmy nasze 

powietrze” poprzez Stowarzyszenie „EKOSKOP”, przeznaczając środki finansowe 

w wysokości 5 000 zł.   

 

§ 2 

 

Oferta na realizację powyższego zadania, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 

3) na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji 

 

Stosownie do regulacji art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie Zarząd Województwa Podkarpackiego uznaje za niecelową bądź 

celową realizację zadania złożonego przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 w trybie małych zleceń. 

Aktualnie na obszarze województwa podkarpackiego obowiązują programy 

ochrony powietrza: 

• „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów” (z uwagi na przekroczony 

poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10) przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia 2010 r., 

• „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone 

przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań 

Krótkoterminowych, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego               

Nr XXXIII/609/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,   

• „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” 

wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XXXIII/608/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.   

Zgodnie z powyższymi programami ochrony powietrza stan jakości powietrza na 

powyższych terenach jest niezadawalający. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

pyłów PM 10 występują w szczególności w okresie grzewczym. Wynika to m.in. z ciągle 

występującego nawyku wykorzystywania odpadów komunalnych jako nielegalnego 

paliwa w domowych piecach i kotłach. Przyczyną powyższego procederu jest niska 

świadomość społeczna o zagrożeniach jakie niesie ze sobą spalania odpadów, a także 

niewystarczający poziom edukacji ekologicznej obywateli. 

Stowarzyszenie „EKOSKOP” zamierza zrealizować zadnie publiczne z zakresu 

edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji szkolnych 

wynikających z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony 

powietrza. Przeprowadzone zostaną warsztaty szkolne, których celem będzie 

wzmocnienie i utrwalenie prawidłowych postaw wobec problematyki zrównoważonego 

rozwoju w szczególności przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza w wyniku 



spalania odpadów komunalnych. Powyższe zadnie będzie realizowane od 

28 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.  

Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych (wraz ze środowiskami 

rodzinnymi) i nauczyciele z wybranych placówek oświatowych z terenu miasta Rzeszów 

i gmin powiatu rzeszowskiego. Szacuje się, że w warsztatach weźmie udział ok. 600 

dzieci oraz ok. 40 nauczycieli i opiekunów.  

Wnioskowana kwota dotacji planowana jest na pokrycie wynagrodzenia trenera 

prowadzącego warsztaty oraz kosztów obsługi projektu. 

Przyznanie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia „EKOSKOP” wydaje się 

więc w pełni uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 
Ewelina Pytlowany 


