
 

Uchwała nr 6318/2022 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację 

zadań w sferze pożytku publicznego zlecanych przez Województwo Opolskie  

lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego. 

 

 
 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn.zm.). 

§ 1 

Przyjmuje się Regulaminu udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadań  

w sferze pożytku publicznego zlecanych przez Województwo Opolskie lub jednostki organizacyjne 

Samorządu Województwa Opolskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Do ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, które zostały złożone przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów merytorycznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych 

Samorządu Województwa Opolskiego, przeprowadzającym tryb pozakonkursowy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Andrzej  Buła   ..………….…………………… 

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

Zbigniew  Kubalańca  ..………….…………………… 

Szymon  Ogłaza                ..………….…………………. 

Antoni Konopka                ..………….…………………. 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

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

z 2020 r., poz. 1668 z późn.zm.) zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu 

województwa. 

Regulamin określa zasady udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadań 

w sferze pożytku publicznego, zlecanych przez Województwo Opolskie lub  jednostki organizacyjne 

Samorządu Województwa Opolskiego, w szczególności: 

 zakres zadań zlecanych do realizacji uprawnionym podmiotom, 

 składanie ofert na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, 

 zasady oceny ofert i podejmowanie rozstrzygnięć, 

 zawieranie umów na realizację zadań publicznych oraz zasady przyznawania dotacji, 

 zmiany w trakcie realizacji zadania publicznego, 

 obowiązki informacyjne dla Podmiotów realizujących zadania publiczne, 

 rozliczenie dotacji, sprawozdawczość i kontrola. 

Zmiana dotychczas obowiązującego Regulaminu udzielania dotacji w trybie 

pozakonkursowym na realizację zadań w sferze pożytku publicznego zlecanych przez Województwo 

Opolskie lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego, przyjętego 

Zarządzeniem nr 12/2021 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 16 lutego 2021 r.  

z późniejszymi zmianami, wynika z potrzeby doszczegółowienia zasad i uproszczenia procedury 

udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym oraz dostosowania jego zapisów do obowiązującej 

rzeczywistości. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 


