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CDO-ROP.ZD-000104/20_PS       Opole, 12.05.2020 r.  

 

RAPORT z dnia 12.05.2020 r.  

 

z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej 

uchwałę NR XVII/347/19 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami na rok 2020 

 

 
Konsultacje odbyły się na podstawie: 

1. Uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2018 r. poz. 2443). 

2. Zarządzenia nr OR-I.0050.206.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz 

Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną, która została ogłoszona w dniu 22 kwietnia 2020 r. i 

trwała do dnia 24 kwietnia 2020 r. W akcji informacyjnej wykorzystano następujące kanały 

informacyjne: 

1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola, 

2. Kampanie informacyjne na portalach społecznościowych. 

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 24 kwietnia do 11 maja 2020 r. w dwóch etapach: 

I etap konsultacji z organizacjami pozarządowymi, który trwał do 26 kwietnia 2020 r. 

II etap konsultacji z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, który trwał do 11 maja 2020 r. 

 

Etap I przewidywał następujące formy konsultacyjne: 

1) pisemne, w tym elektroniczne przekazywanie opinii; 

2) punkt konsultacyjny dostępny pod numerem telefonu 608 291 234 w godz. od 7.30 do 

15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 26.04.2020 r. 

 

Podczas pierwszego etapu konsultacji zgłoszono jedną uwagę: 

L.P. Uwagi Sposób rozstrzygnięcia 

1 

Priorytet X - zadania pkt 3 – powinien być 

wykreślony /organizacja śniadania 

wielkanocnego/ 

Nie uwzględniono. 

 

Zadanie śniadanie wielkanocne nie zostało wykreślone, 

ponieważ konkurs został przeprowadzony, umowa 

została z organizacją podpisana, a następnie rozwiązana 

z powodu niemożności realizacji zadania. 
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II etap konsultacji realizowany był w formie opiniowania projektu przez Opolską Radę Działalności 

Pożytku Publicznego. Członkowie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mieli możliwość 

zgłaszania uwag drogą mailową. Przedstawiciele Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

nie zgłosili uwag. 

Członkowie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 28 kwietnia 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę NR XVII/347/19 

Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 

Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020. 

Uchwała podjęta przez Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego stanowi załączniki do 

niniejszego raportu. 

 Zgodnie z § 17 uchwały nr LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2443) niniejszy raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Opola i na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Opola, a także niezwłocznie przekazywany do wiadomości organizacjom pozarządowym 

działającym w Opolu oraz Opolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

 
 


