
Zarządzenie nr 87/2019 
Marszałka Województwa Opolskiego 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 
 
w sprawie zmiany Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze 
pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach 
organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, przyjętego Zarządzeniem nr 23/2019 
Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2019 r. 
 
Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 512), 
 

zarządzam co następuje: 
 

§1 
W Regulaminie organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku 
publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz jednostkach 
organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, stanowiącym załącznik do Zarządzenia 
Nr 23/2019 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2019 r., wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) Postanowienie §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotacje nie mogą być przyznawane na (wydatki będą traktowane jako koszty 
niekwalifikowane niepokrywane z dotacji): 
1) pokrycie kosztów utrzymania biura, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją 

zadania publicznego, 
2) dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Województwa, na podstawie 

przepisów szczególnych, 
3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 
4) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania, 
5) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań, 
6) koszty wszelkich kar i grzywien, 
7) działalność gospodarczą, 
8) działalność polityczną i religijną, 
9) pokrycie kosztów nabycia produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw 

sztucznych - zwłaszcza plastiku (produktów, które są w całości lub częściowo wykonane 
z tworzyw sztucznych i które nie zostały przeznaczone, zaprojektowane ani 
wprowadzone do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną 
rotację poprzez zwrócenie ich do producenta w celu powtórnego napełnienia lub 
ponownego użycia do tego samego celu, do którego były pierwotnie przeznaczone), 
w tym w szczególności: woda w jednorazowych opakowaniach plastikowych, sztućce, 
talerze oraz kubki jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych, 

10) wydatki nie związane z realizacją danego zadania." 
2) W §5 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
w kosztorysie do 30 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności 
aneksowania umowy. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować 
w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.". 

 
 
 



§2 
W załączniku nr 1 do Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz 
jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, stanowiącym wzór ogłoszenia 
otwartych konkursów ofert, w Rozdziale III wprowadza się następujące zmiany: 
1) Postanowienie ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dotacje nie mogą być przyznawane na (wydatki będą traktowane jako koszty 
niekwalifikowane niepokrywane z dotacji): 
1) pokrycie kosztów utrzymania biura, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją 

zadania publicznego, 
2) dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Województwa, na podstawie 

przepisów szczególnych, 
3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 
4) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania, 
5) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań, 
6) koszty wszelkich kar i grzywien, 
7) działalność gospodarczą, 
8) działalność polityczną i religijną, 
9) pokrycie kosztów nabycia produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw 

sztucznych - zwłaszcza plastiku (produktów, które są w całości lub częściowo wykonane 
z tworzyw sztucznych i które nie zostały przeznaczone, zaprojektowane ani 
wprowadzone do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną 
rotację poprzez zwrócenie ich do producenta w celu powtórnego napełnienia lub 
ponownego użycia do tego samego celu, do którego były pierwotnie przeznaczone), 
w tym w szczególności: woda w jednorazowych opakowaniach plastikowych, sztućce, 
talerze oraz kubki jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych, 

10) wydatki nie związane z realizacją danego zadania.". 
2) Postanowienie ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
w kosztorysie do 30% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności 
aneksowania umowy. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować 
w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.". 

3) Dotychczasowe ust. 7-9 otrzymują numery 8-10. 
 

§3 
W załączniku nr 1a do Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz 
jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, stanowiącym wzór ogłoszenia 
otwartych konkursów ofert na finansowanie wkładów własnych, w Rozdziale III wprowadza się 
następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany: 
1) Postanowienie ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotacje nie mogą być przyznawane na (wydatki będą traktowane jako koszty 
niekwalifikowane niepokrywane z dotacji): 
1) pokrycie  kosztów utrzymania  biura,  za wyjątkiem  kosztów związanych  z  realizacją 

zadania publicznego, 
2) dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Województwa, na podstawie 

przepisów szczególnych, 
3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 
4) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania, 
5) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań, 



6) koszty wszelkich kar i grzywien, 
7) działalność gospodarczą, 
8) działalność polityczną i religijną, 
9) pokrycie kosztów nabycia produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw 

sztucznych - zwłaszcza plastiku (produktów, które są w całości lub częściowo wykonane 
z tworzyw sztucznych i które nie zostały przeznaczone, zaprojektowane ani 
wprowadzone do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną 
rotację poprzez zwrócenie ich do producenta w celu powtórnego napełnienia lub 
ponownego użycia do tego samego celu, do którego były pierwotnie przeznaczone), 
w tym w szczególności: woda w jednorazowych opakowaniach plastikowych, sztućce, 
talerze oraz kubki jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych, 

10) wydatki nie związane z realizacją danego zadania.". 
2) Postanowienie ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
w kosztorysie do 30% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności 
aneksowania umowy. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować 
w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.". 

3) Dotychczasowe ust. 4-8 otrzymują numery 5-9. 
 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


