
 

Zarządzenie Nr 10/2014 

Marszałka Województwa Opolskiego 

z dnia 3 lutego 2014 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 123/2009 z dnia 24 sierpnia              

2009 r. w sprawie zarządzania materiałami promocyjnymi. 

 

 

 Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                         

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm).  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Zarządzeniu nr 123/2009 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia               

24 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzania materiałami promocyjnymi, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Decyzję o przyznaniu materiałów promocyjnych, niezależnie od ich wartości, 

podejmuje dyrektor departamentu dysponujący danymi materiałami 

promocyjnymi”.  

2) § 2 ust. 5 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„pozostałych członków Zarządu Województwa oraz Skarbnika Województwa”. 

 

 

§ 2 

 

W Zarządzeniu nr 123/2009 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 

24 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzania materiałami promocyjnymi, dokonuje 

się zmiany: Załącznik do Zarządzenia nr 123/2009 Marszałka Województwa 

Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2014 

                                                                                                          Marszałka Województwa Opolskiego 

                                                                                                         z dnia 3 lutego 2014 r. 

 

…………………………………………….                                                  Data…………………………………………... 

Wnioskodawca (pieczątka) 

 

Wniosek nr……………………… 

o przyznanie materiałów promocyjnych 

 

1. Nazwa wnioskodawcy………………………………………………………………………………………………………... 

2. Przeznaczenie materiałów 

      Opis przedsięwzięcia  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Termin i miejsce przedsięwzięcia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Sposób/forma promocji Województwa Opolskiego lub projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Adresat- proszę podać liczbę osób (precyzyjne podanie pozycji zawodowej, społecznej – jedynie w 

przypadku, gdy materiał ma mieć charakter upominku) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Rodzaj i ilość materiałów o które występuje wnioskodawca, np. foldery, albumy promocyjne (tytuł, 

język), akcesoria promocyjne (określić rodzaj) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Osoba do kontaktu, numer telefonu/adres e-mail 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………..………………………………….. 

          podpis wnioskodawcy 

 

 

                                                                                                                   

Decyzja Dyrektora Departamentu, dysponującego materiałami promocyjnymi:  

  

  wyrażam zgodę  

   

  nie wyrażam zgody  

 

……………………………………………………. 

               data i podpis  


