Uchwała Nr 3825/2013
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację
w 2013 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej przez organizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z roku 2013, poz. 596 t.j.) w związku
z uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 3712/2013 z dnia 27 maja
2013 r. w sprawie ustanowienia obszarów tematycznych udzielania dotacji w trybie
konkursowym przez Zarząd Województwa Opolskiego za pośrednictwem
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na dofinansowanie zadań publicznych
w zakresie pomocy społecznej oraz powołania komisji konkursowej do spraw
opiniowania i wyboru złożonych ofert, Zarząd Województwa Opolskiego uchwala co
następuje:

§1
1. Dokonuje się wyboru podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert,
zarekomendowanych przez Komisję Konkursową powołaną przy Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej i udziela się dotacji w łącznej wysokości
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz sposób ich rozliczenia zostaną
określone w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta ..................................
T. Kostuś ...............................….
R. Kolek ....................................
B. Kamińska ...............................
A. Konopka ...............................

Załącznik do uchwały Nr 3825/2013
Zarządu Województwa Opolskiego
Z dnia 24 czerwca 2013 roku

Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą
Nr 3712/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2013 roku:
Spełniają wymogi formalne i zostały rozpatrzone pozytywnie:

Rodzaj i nazwa zadania publicznego

Przyznana
kwota
dotacji

Punkta
cja
(max
72)

31 000,00

68,0

Lp.

Wnioskodawca

1

Opolskie Towarzystwo
Społeczno – Kulturalne
„Teraz Wieś”, ul. Główna 1,
49-330 Łosiów

2

Bank Żywności w Opolu
z siedzibą w Luboszycach,
ul. Czarowąska 5 A,
48-022 Luboszyce

Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie
gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom
funkcjonującym w systemie pomocy społecznej

6 000,00

61,0

3

Stowarzyszenie „Wigilia dla
Samotnych i Bezdomnych”,
ul. Prószkowska 74, 45-737
Opole

Organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z
terenu całego województwa opolskiego

13 000,00

64,33

Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich
i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych
systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych /
pn. Akcja letniego wypoczynku p/h „Podaruj mi lato”

OGÓŁEM:

50 000,00

