
Protokół z IX posiedzenia 

 Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego 

 I kadencji które odbyło się w dniu  27 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej im. Orła Białego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia polskiego 

Leokadia Kubalańca, Przewodnicząca FSSWO przywitała wszystkich przybyłych i otworzyła 
posiedzenie. 

2. Przyjęcie porządku obrad . 

   Zebrani nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego programu. 

3. Omówienie uczestnictwa przedstawicieli FSSWO w uroczystej Sesji Rady Seniorów w 
Nysie w ramach Dni Seniora i spotkania z przedstawicielami Rady Seniorów miasta 
Jesenik. 

Uroczysta Sesja Rady Seniorów odbyła się w Ratuszu w Nysie. Wśród zaproszonych gości 
m.in. był Kordian Kolbiarz  Burmistrz Miasta Nysy, przedstawiciele środowisk 
senioralnych oraz delegacje z Czech:  Ołomuńca, Jesenika , oraz z Węgier. Po sesji 
korowód seniorów przeszedł do Domu Dziennego Pobytu, gdzie w ogrodzie 
zorganizowano wspaniały piknik. Mieliśmy okazje porozmawiać z delegacją z Jesenika. 
Wymieniłyśmy doświadczenia i mamy nadzieję, że będzie jeszcze okazja do spotkania. 

4. Omówienie uczestnictwa członków FSSWO w wyjeździe do Brzegu, zwiedzanie Zamku 
Piastów Śląskich oraz spotkania z delegacją czeskich seniorów z Ołomuńca 

W dniu 12.06.2019 odbyła się druga wycieczka w ramach realizacji projektu WZ LZS 
„Turystycznie po Opolszczyźnie”, w której wzięli udział członkowie Forum. Wycieczka 
została połączona ze spotkaniem z delegacją seniorów z Czech z Ołomuńca. Wymiana 
doświadczeń skutkuje wzajemnymi zaproszeniami na organizowane imprezy. Drużyna 
Forum została zaproszona na zawody sportowe do Budziejowic Czeskich. Naszych 
przyjaciół z Czech zapraszamy na olimpiadę organizowaną przez naszą członkinię Marie 
Kulę. 

5. Spotkanie z Panią Izabelą Podobińską Pełnomocnikiem ds Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

• Prezentacja  Generatora eNGO jako narzędzia służącego do aplikowania o środki 
finansowe na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego. 

Pani Izabela Podobińska omówiła zasady funkcjonowania Generatora eNGO, jak się poruszać 
po poszczególnych stronach i jakich informacji wymaga program. Zostały wskazane strony, z 
których można dowiedzieć się jakie programy są aktualnie dofinansowywane oraz 
harmonogram konkursów: www.org. pozarządowe  lub: generator-ogłoszenia, lub 
www.opolskie.pl – region-org,pozarządowe-dotacje w trybie konkursowym- harmonogram. 
Członkowie forum zadawali wiele pytań na temat tematyki konkursów, możliwości 
otrzymania dotacji i śledzenie tematyki na stronach internetowych.  Dużym ułatwieniem 

http://www.opolskie.pl/


byłoby wprowadzenie Generatora eNGO na szczeblu gmin, ale ponieważ samorządy są 
niezależne nie można im narzucić żadnych decyzji. 

• Omówienie zasad funkcjonowania oraz kompetencji Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Opolskiego 

Powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego jest obligatoryjne dla władz 
samorządowych. Rada skład się z 18 członków : 9 członków to przedstawiciele administracji 
publicznej i 9 członków to przedstawiciele  sektora pozarządowego. Aktualnie działa już IV 
kadencja Rady. Przewodniczącą  Rady została Magdalena Pobóg-Lenartowicz. Rada działa na 
rzecz organizacji pozarządowych oraz opiniuje dokumenty działalności organizacji 
pozarządowych. 

 

1. Sprawy różne 

 Milena Englot-Brzozowska omówiła wpływające informacje: na konkurs 
literacji wpłynęło około 10 prac. Wręczenie nagród odbędzie się w październiku na 
uroczystej gali. 

 Drużyna do Budziejowic ma zapewniony transport: wyjazd  16.07.2019 godz. 
6,00 z parkingu przy „biedronce” Opole-Zachód. 

 29.06.2016 w Opolu-Winowie odbędzie się na strzelnicy Opole-Winów piknik z 
okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy organizowany przez Okręg Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na który organizatorzy zapraszają wszystkich. 

 Rada Seniorów w Strzelcach Opolskich organizuje Senioriadę w dniach 10-
12.09.br, na którą zaprasza wszystkich. 

 W Komprachcicach  we wrześniu odbędą się zawody sportowe. Organizatorzy 
liczą na to, że forum weźmie udział i wystawi swoją drużynę. 

 Na stronie www.opolskie.pl -urząd-forum seniorów samorządu województwa 
opolskiego zamieszczane są protokoły z posiedzeń 

 W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie zespołu roboczego w celu 
wypracowania  kierunków współpracy forum z Marszałkiem Województwa 
Opolskiego. Po spotkaniu z Marszałkiem i po zaakceptowaniu przez Marszałka 
przedstawionych tematów roześlemy do wszystkich członków uzgodniony dokument. 

  

1. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca FSSWO zakończyła spotkanie dziękując prelegentom oraz członkom Forum za 
przybycie i aktywne uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Leokadia Kubalańca 

http://www.opolskie.pl/

