
UCHWAŁA NR 1577/2019 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 21 października 2019 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu dla organizacji i innych uprawnionych 

Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej 

na realizację zadania nr 24 pn.: „Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych" tj.: Spotkanie 

integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pn.: 

„Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 11 ust. l i 2, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.), 

oraz w związku z uchwałą Nr 1244/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 sierpnia 

2019 r. w sprawie ogłoszenia w 2019 roku otwartego konkursu dla organizacji i innych 

uprawnionych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy 

społecznej na realizację zadania nr 24 pn.: „Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych" 

tj.: Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu 

pn.: „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VlIl - lntegracja Społeczna, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz powołania komisji konkursowej do spraw 

opiniowania i wyboru złożonych ofert, Zarząd Województwa Opolskiego uchwala co 

następuje: 

 

§1 

1. Dokonuje się wyboru podmiotu LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "LEWADA", ul Parkowa 

23, 47-260 Zakrzów wyłonionego w otwartym konkursie ofert, zarekomendowanego przez 

Komisję Konkursową powołaną przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej i udziela 

się dotacji ze środków projektu pn.: Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz 

wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - lntegracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 80 000,00 zł 

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz sposób jego rozliczenia zostaną określone 

w umowie o powierzenie 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. 


