
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, współpraca Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 zaplanowana 

została w uchwalonym przez Radę Miasta Rzeszowa „Programie współpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Uchwała określająca treść Programu była poddana konsultacjom, przeprowadzonym w trybie 

określonym uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

W Programie określono następujące mierniki efektywności: 

1) ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem; 

2) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;  

3) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych; 

4) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach 

środków finansowych przekazanych tym organizacjom przez Prezydenta Miasta Rzeszowa; 

5) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych; 

6) liczba beneficjentów działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 

Ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem 

Na podstawie danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru kościelnych osób prawnych 

PUW w Rzeszowie oraz rejestrów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, na terenie Rzeszowa 

(wg stanu na 31.12.2018 r.) były zarejestrowane 1 294 podmioty, w tym: 

 stowarzyszenia i fundacje, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: 1 087, 

 stowarzyszenia kultury fizycznej, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta 

Rzeszowa: 79, 



 uczniowskie kluby sportowe, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa: 

55, 

 kościelne osoby prawne, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego: 53, 

 stowarzyszenia zwykłe, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa: 20. 

 

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących współpracę finansową z Miastem w 2018 roku, to: 164 

podmioty w tym:  

 stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia kultury fizycznej 

nieprowadzące działalności gospodarczej: 134, 

 fundacje: 25, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego: 5. 

 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 

W trakcie 2018 roku Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił 22 otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych, w tym 21 konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 1 

konkurs w trybie określonym uchwałą Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 

 

Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły łącznie 463 oferty, w tym 285 ofert w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 178 ofert w odpowiedzi na konkursy dotyczące 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów. 

 

Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach 

środków finansowych przekazanych tym organizacjom przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Prezydent Miasta Rzeszowa zawarł 355 umów o dotacje, których celem było wsparcie 220 zadań publicznych, 

w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 135 zadań z zakresu 

finansowania rozwoju sportu. 

 



Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych 

Ogólna kwota dotacji, udzielonych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz uchwały LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów, wyniosła 

9 153 603,20 zł, przy czym kwotę 6 789 083,20 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań w trybie 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś kwotę 2 364 520,00 zł 

na finansowanie rozwoju sportu w Rzeszowie 

 

Liczba beneficjentów działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe 

Bezpośrednimi adresatami zadań publicznych było ponad 141 746 mieszkańców Rzeszowa, przy czym 

nie można wykluczyć, że ci sami mieszkańcy korzystali z różnych ofert podmiotów, realizujących zlecone 

zadania publiczne. 

 

Zakres współpracy finansowej z podziałem na wydziały i jednostki organizacyjne: 

Lp. Nazwa wydziału / jednostki organizacyjnej 
Liczba 

konkursów 

Liczba 

ofert 

Liczba 

umów 

Wysokość 

środków 

przekazanych 

Liczba 

beneficjentów 

zadań 

1 Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń  1 6 3 50 000,00 zł 5 751 

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 31 31 3 670 264,20 zł 8 396 

3 Wydział Gospodarki Komunalnej 0 0 0 560 000,00 zł - 

4 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 4 243 178 3 038 110,00 zł 98 620 

5 Wydział Zdrowia 14 183 143 1 834 549,00 zł 28 979 

 ŁĄCZNIE 22 463 355 9 153 603,20 zł 141 746 

 

Współpracę finansową uzupełniają następujące wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa, dokonane 

w 2018 r. na rzecz podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a jednocześnie niezaliczonych 

do sektora finansów publicznych: 

 dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację 

i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami: 19 999,92 zł; 

 wpłata na rzecz Izb Rolniczych: 25 739,31 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu: 35 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia: 

480 000,00 zł; 

 dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej: 

120 120,00 zł; 



 dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum 

Diecezjalnego w Rzeszowie: 11 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji 

malarskiej ścian i sklepień we wnętrzu Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP.: 

200 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym: 

55 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie 

Domu Parafialnego: 100 000,00 zł; 

 dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie – Zalesiu na prace remontowo-

budowlane zabytkowego Kościoła oraz ogrodzenia: 118 760,00 zł; 

 dotacja celowa dla Parafii p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie organów 

w kościele parafialnym: 25 000,00 zł. 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Rzeszowa za 2018 r.” – 

Tabela Nr 17 „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, kwota dotacji 

udzielonych w ubiegłym roku podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych to 11 133 078,96 zł. 

 

Współpraca Gminy Miasto Rzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przybierała w roku ubiegłym również 

charakter pozafinansowy. 

Wśród najczęściej powtarzających się form współpracy pozafinansowej należy wymienić: 

1) przekazywanie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych 

przez instytucje zewnętrzne; 

2) pomoc w interpretacji przepisów prawa; 

3) pomoc w wypełnianiu wniosków o aplikację środków na realizację określonych zadań; 

4) rekomendowanie działalności organizacji pozarządowych; 

5) włączanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowych do opiniowania 

ofert realizacji zadań publicznych. 

 

 

 



Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez poszczególne Wydziały oraz Jednostki organizacyjne 

podejmowano następujące, specyficzne formy współpracy: 

 Wydział Zdrowia opracował „Program współpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, ponadto obsługiwał pracę Rzeszowskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego oraz Rzeszowskiej Rady Seniorów – gremiów o charakterze 

doradczo-inicjatywnym Prezydenta Miasta Rzeszowa, w których skład wchodzą m.in. przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Wydział Pozyskiwania Funduszy zamieszczał na stronie http://www.rzeszow.pl/miasto-

rzeszow/realizowane-projekty/informacje-dla-ngo informacje o konkursach na dofinansowanie 

projektów organizacji pozarządowych ze środków budżetu państwa i funduszy unijnych, jak również 

świadczył doradztwo i pomoc merytoryczną dla organizacji pozarządowych w zakresie dotyczącym 

możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych (spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych w siedzibie Urzędu Miasta, kontakt telefoniczny). 

Gmina Miasto Rzeszów jest członkiem Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(przedstawiciele Gminy są zarówno uczestnikami Zebrania Delegatów – organu stanowiącego, jak też 

i członkami Zarządu Stowarzyszenia – organu wykonawczego), dlatego też ma wpływ na jego budżet i 

kierunki działania. W ramach opracowanej i zaktualizowanej przez Stowarzyszenie Strategii ZIT 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, uwzględniane są te działania (przedsięwzięcia) Gminy, 

które są istotne z punktu widzenia rozwiązywania problemów dotyczących obszaru funkcjonalnego 

i które są realizowane wspólnie z okolicznymi gminami lub są w stosunku do nich komplementarne 

(np. w zakresie transportu publicznego, promowania OZE, ograniczania emisji niskiej, rewitalizacji 

czy kultury). 

W 2018 r. prowadzono współpracę ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(którego Gmina Miasto Rzeszów jest członkiem), przy aktualizacji dokumentu strategicznego (Strategii 

ZIT ROF) oraz przygotowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć, tzw. Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT), w których liderem jest Stowarzyszenie, a Rzeszów oraz okoliczne gminy – 

partnerami (projekty te dotyczą sfer zadań wskazanych w pkt. A3). W trakcie 2018 roku: 

- złożono do Urzędu Marszałkowskiego wspólne wnioski o dofinansowanie projektów parasolowych 

z zakresu wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, 

- zakończono realizację wspólnego projektu z zakresu kultury,  

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/informacje-dla-ngo
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/informacje-dla-ngo


- realizowano dwa wspólne projekty dot. odnawialnych źródeł energii, w tym jeden projekt parasolowy 

skierowany do mieszkańców, a także projekty komplementarne dot. sieci ciepłowniczych i transportu 

(projekty te nadal trwają), 

- przygotowano wspólny projekt dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych, a także projekty 

„miękkie” dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przekazywał informacje o planowanych imprezach kulturalnych, 

sportowych i turystycznych, m.in. przesyłano kalendarz imprez z przeprowadzano bezpośrednie 

rozmowy z zainteresowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponadto zachęcano 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do czynnej współpracy z Gminą Miasto Rzeszów w ramach 

organizowanych imprez kulturalnych i sportowych 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie prowadził stałą współpracę, polegającą 

na bieżącym współdziałaniu i kontaktowaniu się w zależności od pojawiających się potrzeb 

i problemów, jak również podejmował wspólne działania zmierzające do realizacji konkretnych zadań, 

udzielał rekomendacji organizacjom w przypadkach składania ofert w innych miejscach, pomagał 

w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych, informował o szkoleniach, konferencjach, 

tematycznych spotkaniach itp., przekazywał informacje o możliwościach uzyskania środków 

finansowych u innych grantodawców, jak również pomagał w uzyskiwaniu lokali na preferencyjnych 

warunkach. 

 Rzeszowski Dom Kultury w Rzeszowie współpracował z 92 podmiotami i grupami nieformalnymi, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym: 17 stowarzyszeniami, 2 fundacjami, 

2 stowarzyszeniami kultury fizycznej, 14 organizacjami kościelnymi, 9 grupami nieformalnymi 

oraz 48 innymi podmiotami, nie nastawionymi na osiąganie zysku m.in. organizacjami społecznymi, 

takimi jak Rady Osiedli (18), kapele i zespoły muzyczne (18), Koła Gospodyń (5), wspólnoty 

mieszkaniowe (7). Współpraca polegała na finansowaniu wynagrodzenia dla członków zespołów 

folklorystycznych, śpiewaczych oraz tanecznych działających przy Rzeszowskim Domu Kultury, jak 

również opłaceniu wyjazdów i akredytacji dla zespołów działających przy Rzeszowskim Domu Kultury. 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie podejmował współpracę 3 

podmiotami, tj. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja „Dr Clown” oraz Fundacja 

Nutricia, ramach której pozyskał środki w wysokości 182 846,13 zł. 

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie prowadziła współpracę z 14 podmiotami, 

w tym: 5 stowarzyszeniami oraz 9 fundacjami w zakresie: 

 partnerstwa przy realizacji projektów związanych z zachowaniem i upowszechnianiem 

regionalnego dziedzictwa kulturowego; 



 realizacji przedsięwzięć związanych z digitalizacją dziedzictwa kulturalnego i jego 

udostępnianiem; 

 rozszerzania oferty usług dla osób niedowidzących w bibliotekach publicznych Rzeszowa; 

 współpracy przy realizacji spotkań autorskich, konferencji, seminariów, warsztatów i zajęć 

kulturalnych; 

 współorganizowania imprez kulturalnych związanych z promocją literatury i czytelnictwa; 

 promowania lokalnych twórców kultury. 

 Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie prowadził współpracę z Komitetem Budowy Pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w celu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków współpracowało z 15 podmiotami i grupami 

nieformalnymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym: 6 stowarzyszeniami, 

2 fundacjami, 6 organizacjami kościelnymi oraz 1 grupą nieformalną. 

Z budżetu Gminy Miasto Rzeszów co roku udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. O przyznanie dotacji może ubiegać się 

właściciel obiektu zabytkowego lub inny podmiot posiadający tytuł prawny do nim dysponowania. 

W 2018 r. z budżetu Miasta Rzeszowa wydatkowano kwotę w wysokości 509 760 złotych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

z terenu Gminy Miasto Rzeszów. W ramach przedstawionej kwoty udzielono sześciu dotacji celowych, 

których beneficjentami były kościelne osoby prawne, tj. Diecezja Rzeszowska, Klasztor OO. 

Bernardynów w Rzeszowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, Parafia 

Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie-Zalesiu, Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Krzyża w Rzeszowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha i Stanisława 

w Rzeszowie (Parafia Farna). 

Poniżej kwoty poszczególnych dotacji oraz cel, na który zostały przyznane: 

1. Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum 

Diecezjalnego w Rzeszowie w wysokości 11 000 złotych. 

2. Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji 

malarskiej ścian i sklepień we wnętrzu Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP 

w wysokości 200 000 złotych. 

3. Dotacja celowa dla Parafii pw. Chrystusa Króla na prace remontowo-konserwatorskie Domu 

Parafialnego w wysokości 100 000 złotych 



4. Dotacja celowa dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie-Zalesiu na prace remontowo-

budowlane zabytkowego kościoła oraz ogrodzenia w wysokości 118 760 złotych. 

5. Dotacja celowa dla Parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie na prace remontowo-

konserwatorskie organów w kościele parafialnym w wysokości 25 000 złotych. 

6. Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym 

w wysokości 55 000 złotych. 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, jako jednostka odpowiedzialna za opracowanie „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” oraz monitorowanie efektów działań 

realizowanych na obszarach objętych programem rewitalizacji, na bieżąco udziela aktualnych 

informacji dotyczących rewitalizacji w Gminie Miasto Rzeszów (w tym także organizacjom 

pozarządowym). W ramach zadań związanych z rewitalizacją, w 2018 r. prowadzone były również 

bieżące konsultacje ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, które planuje realizację przedsięwzięcia 

pn. „Razem raźniej”, które ujęte jest na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”. 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2018 r. prowadziło również współpracę o charakterze 

merytorycznym z Fundacją Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego związaną z prowadzonymi 

przez Fundację badaniami archeologicznymi prowadzonymi w związku z przebudową ul. Kościuszki 

w Rzeszowie. Bieżąca współpraca merytoryczna (w tym także w ramach prac Komisji ds. Estetyki 

Przestrzennej i Rewitalizacji Obszarów Miejskich) prowadzona jest również w miarę potrzeb 

ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich – Oddział Rzeszów. 

Ponadto, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2018 r. współpracowało z rzeszowskimi 

parafiami w zakresie realizacji przez parafie prac remontowych, konserwatorskich i robót budowlanych 

przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Współpraca ta polegała na koordynacji oraz wsparciu 

merytorycznym udzielanym parafiom na każdym etapie prowadzonych prac. 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2018 r. prowadziło także doraźną współpracę 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na rzecz ochrony i promocji 

lokalnych zasobów zabytkowych oraz dziedzictwa kulturowego w zakresie udzielania konsultacji 

merytorycznych oraz udostępniania dokumentacji o zabytkach i innych materiałów archiwalnych 

znajdujących się w zasobach Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 Zarząd Transportu Miejskiego współpracował z 5 stowarzyszeniami poprzez przekazanie 334 szt. 

bezpłatnych biletów w publicznym transporcie zbiorowym środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 

dla osób w ramach inicjatyw kulturalnych, charytatywnych, sportowych lub innych inicjatyw 

społecznych. 



Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Istotnym elementem lokalnego systemu współpracy jest Rzeszowska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. Została ona powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, jako organ konsultacyjny 

i opiniodawczy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z przepisami prawa, do kompetencji Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

należy: 

 opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; 

 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, 

o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; 

 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarządowymi; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów 

realizacji zadań publicznych. 

 

Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, reprezentantów Rady Miasta Rzeszowa oraz osób oddelegowanych przez Prezydenta Miasta 

Rzeszowa. 


