
Uchwała Nr 6961/2022 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 4 maja 2022 r. 
 
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie podejmowania działań na rzecz profesjonalizacji i integracji sektora 

organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w regionie  

pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY” w 2022 roku 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), art. 11 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 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 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach 

organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, w związku z uchwałą Zarządu 

Województwa Opolskiego Nr 6583/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podejmowania działań na rzecz 

profesjonalizacji i integracji sektora organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych  

w regionie, pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY” w 2022 roku 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 ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie podejmowania działań na rzecz profesjonalizacji i integracji sektora 

organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w regionie, pn. „OPOLSKIE  

DLA MŁODZIEŻY” w 2022 roku skierowanym 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 

600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100 groszy). 

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią: 

1) wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie podejmowania działań na rzecz profesjonalizacji  

i integracji sektora organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w regionie, 

pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY” w 2022 roku 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 zadań publicznych  

w zakresie podejmowania działań na rzecz profesjonalizacji i integracji sektora 

organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w regionie, pn. „OPOLSKIE  

DLA MŁODZIEŻY” w 2022 roku 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 zadań w sferze działalności pożytku publicznego oraz 

rozliczenia udzielonych dotacji zostaną określone w umowach dotyczących powierzenia 

zadań. 

 
§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


