
 

Uchwała Nr  6996/2022 

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.: „OSP – Nasze wyszkolenie Waszym bezpieczeństwem” 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 2022r. poz. 547) oraz art. 4 ust.1 pkt 20  art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 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 § 6 ust. 1 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, Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku zadań publicznych Samorządu 

Województwa Opolskiego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „OSP – Nasze 

wyszkolenie Waszym bezpieczeństwem” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja.” 

§ 2 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego, na 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w aplikacji Generator eNGO oraz 

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu. 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Andrzej Buła                                 .................................. 
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Antoni Konopka                            .................................. 

 

 

 


