
 

Uchwała Nr 7349/2022 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 
 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – 
bezpieczeństwo – integracja mieszkańców gminy Nysa w ramach „Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji 
pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z  

2022 r.  poz. 547 ze zm.), art. 11 ust. 1 oraz ust. 2, art. 15 ust. 1 oraz ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

oraz w związku z § 11 ust. 2 Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 

sferze pożytku publicznego ogłaszanych przez Województwo Opolskie lub jednostki organizacyjne 

Samorządu Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały 5997/2021 Zarządu 

Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego ogłaszanych przez 

Województwo Opolskie lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego, w związku z 

uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 6995/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 

maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – 

bezpieczeństwo – integracja mieszkańców gminy Nysa w ramach „Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowanego do organizacji 

pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, 

co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 

1. Dokonuje się wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Lokalni-Aktywni” wspólne 

spędzanie czasu – bezpieczeństwo – integracja mieszkańców gminy Nysa w ramach 
„Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” 
w 2022 r. skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów 
wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie i udziela się dotacji w łącznej kwocie 100 000,00zł (sto tysięcy złotych 00/100 
groszy). 

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią: 

1) Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Lokalni-
Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – integracja mieszkańców gminy Nysa 
w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. 



– IV edycja” w 2022 r. skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych 
podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  

2) Wykaz przyznanych dotacji, nie przyznanych dotacji oraz ofert pozostawionych bez 
rozpatrzenia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie 
czasu – bezpieczeństwo – integracja mieszkańców gminy Nysa w ramach „Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. 
skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Szczegółowe zasady realizacji zadania w sferze działalności pożytku publicznego oraz rozliczenia 
udzielonej dotacji zostaną określone w umowie dotyczącej powierzenia wykonania zadania. 

 
§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Andrzej Buła                     ..................................... 

Zuzanna Donath-Kasiura   ..................................... 

Zbigniew Kubalańca          …..................................  

Szymon Ogłaza                  ..................................... 

Antoni Konopka                 ..................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


