
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 5416 526, fax.: +48 77 5416 354, email: z.kubalanca@opolskie.pl

www.opolskie.pl

Pan 
Rafał Bartek 
Radny
Województwa Opolskiego

W odpowiedzi na interpelację w sprawie możliwości realizacji projektów przez organizacje 
pozarządowe w obliczu sytuacji spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego, wyjaśniam, 
jak niżej:  

Aktualna sytuacja wywołana epidemią wirusa SARS-CoV-2, spowodowała, iż Zarząd 
Województwa Opolskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. W marcu 2020 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminów dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (dalej: podmiotami), na składanie ofert w dwóch trwających naborach do 
otwartych konkursów ofert w zakresie wspierania działań na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;

2. W związku z trudnościami, które mogą się pojawić przy realizacji zadań publicznych 
w terminach określonych w złożonych ofertach, rozważa możliwość wstrzymania 
rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert, będących na etapie oceny 
wniosków, do czasu ustąpienia stanu epidemii, umożliwiając następnie organizacjom 
pozarządowym i podmiotom zmianę terminów realizacji tych zadań; 

3. Od dnia 30 marca 2020 r. umożliwił organizacjom pozarządowym i podmiotom składanie 
ofert w trybie pozakonkursowym (art. 19a u.p.p.) na zadania publiczne z zakresu: porządku
i bezpieczeństwa publicznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-
19 w województwie opolskim oraz organizacji i promocji wolontariatu w zakresie 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w województwie opolskim. 
Priorytetem jest dzisiaj wsparcie tych organizacji, które wyszły naprzeciw podstawowym 
działaniom i potrzebom wynikającym z sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców 
regionu; 

4. Zlecił Zespołowi Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego opracowanie zasad wsparcia na rzecz rozwoju instytucjonalnego 
oraz infrastrukturalnego organizacji pozarządowych i podmiotów w województwie opolskim, 
które mogą zostać uruchomione w otwartym konkursie ofert (ewentualne ogłoszenie zależy 
od możliwości finansowych Samorządu Województwa Opolskiego). 

5. Podjął działania na rzecz przygotowania wsparcia eksperckiego w zakresie funkcjonowania 
organizacji pozarządowych, w tym: jak sobie poradzić w sytuacji stanu epidemii oraz 
zagrożenia epidemicznego, a także jak uzyskać wsparcie płynące do organizacji pozarządowej 
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i podmiotów, wynikające z Tarczy antykryzysowej (sprawne doradztwo telefoniczne, 
videochat oraz mailowe).

6. Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu, umożliwił strumieniowanie 
wsparcia na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów oraz współpracę Ośrodka z Biurem 
Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego, w takich obszarach jak: 
„diagnoza potrzeb i problemów” oraz „oczekiwany rodzaj pomocy”. Współpraca Ośrodka 
i Biura umożliwia również świadczenie bardziej efektywnej pomocy przez organizacje 
pozarządowe i podmioty nam rzecz szczególnych grup społecznych tj. seniorów i młodzieży. 
To Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej przejął część zadań polegających na dostarczeniu 
bezpośredniej pomocy mieszkańcom, przy wykorzystaniu potencjału i zasobów organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów. 
Kwotę 1 912 500,00 zł przekazano na dofinansowanie kosztów działania 4 zakładów 
aktywności zawodowej w Regionie, których organem prowadzącym są organizacje 
pozarządowe.
Kwotę 136.400,00 zł przekazano (na dzień 15.04.2020 r.) organizacjom pozarządowym 
w ramach  zadania pn. „zwiększenie widoczności oraz wsparcie rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej. Szycie ochronnych  maseczek antywirusowych (wielokrotnego 
użytku)”.  
W ramach realizowanego projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz 
wspierających osoby niesamodzielne", zlecono (na dzień 15.04.2020 r.) do realizacji 
wykonanie usług polegających na:
1) przygotowywaniu gorącego, jednodaniowego posiłku przez 7 dni w tygodniu dla 30 osób 

dorosłych dziennie, na terenie gmin: Kolonowskie i Ozimek,
2) powierzeniu tzw. „kurierom społecznym” pomocy w załatwianiu spraw życia codziennego 

osobom niesamodzielnym.

Z poważaniem,

                                             

Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Zbigniew Kubalańca

 Sprawę prowadzi:  Tobiasz Gajda 
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