
Uchwała Nr 3160/2012 
  Zarządu   Województwa  Opolskiego 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 
 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3057/2009 z dnia 23 marca 2009 r.  

w sprawie ustanowienia Tytułu „Opolskie Niezapominajki”  
dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa 
Opolskiego, zmienionej Uchwalą nr 771/2011 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. 

 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.) Zarząd Województwa  
Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W Regulaminie przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej 
Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, stanowiącym załącznik nr 1  
do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 3057/2009 z dnia 23 marca 2009 r.  
w sprawie ustanowienia Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji 
Pozarządowej Województwa Opolskiego, zmienionej Uchwalą nr 771/2011 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 7 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 2  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Termin składania lub nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 maja danego roku 
(decyduje data stempla pocztowego).” 

2. w § 4  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Spośród zgłoszeń Kapituła wybiera organizację, której przyznaje się Tytuł 
„Opolskiej Niezapominajki”, dyplom poświadczający przyznanie Tytułu i nagrodę 
finansową w kwocie 3 000 zł (po uzyskaniu najwyŜszej liczby punktów w ocenie  
w oparciu o kryteria).” 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora Departamentu Organizacyjno-
Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 
 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 
 
 Zmian w Regulaminie przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla 

najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, stanowiącym załącznik 

do Uchwały  Nr 3057/2009 r. z dnia 23 marca 2009 r. z późn.zm., dokonuje się ze 

względu na: 

1. zmianę terminu składania zgłoszeń do końca maja danego roku, 

2. trudną sytuację finansową Samorządu Województwa Opolskiego i zmniejszenie  

w budŜecie Województwa Opolskiego na 2013 r. środków finansowych na realizację 

zadań, w tym organizację konkursu, w ramach którego przyznawana jest nagroda 

finansowa oraz Tytuł „Opolska Niezapominajka” dla najlepszej Organizacji 

Pozarządowej Województwa Opolskiego. 

  Mając powyŜsze na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 
 


