
 UCHWAŁA NR   7713/2022 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia  23 sierpnia 2022 r. 
 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych 
uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  
w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Regionalny Dzień Seniora” 
realizowanego w ramach projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom 
niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn.zm.), w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1, art. 13, art. 15 ust. 1 i 2h 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  
z 2022 r., poz. 1327), art. 25 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.  
z 2021 r., poz. 2268 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 7337/2022 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  
w zakresie pomocy społecznej na zadanie pn.: „Regionalny Dzień Seniora”  realizowane w ramach 
projektu „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz powołania komisji 
konkursowej opiniującej złożone oferty, Zarząd Województwa Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Regionalny Dzień Seniora”  realizowane w ramach 
projektu „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i udziela się dotacji  
w łącznej kwocie: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).  

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią:  
1) wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Regionalny Dzień Seniora”  realizowane  
w ramach projektu „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich 
opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 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 pomocy 
społecznej, na zadanie pn.: „Regionalny Dzień Seniora”  realizowane w ramach projektu 
„Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – załącznik nr 2  
do niniejszej uchwały. 

3. Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz sposób ich rozliczenia zostaną określone  
w umowach o realizację 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. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


