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CDO-RIPS.ZD-000048/21_PS       Opole, 11.10.2021 r.  

 

RAPORT z dnia 11 października 2021 r.  

z konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola 

 

dotyczących organizacji pokazu fajerwerków podczas Sylwestra miejskiego 2021 roku. Konsultacje 

odbyły się na podstawie: 

 Uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2018 r., poz. 2442, z 2019 poz. 1618 oraz poz. 3357),  

 Zarządzenia nr OR-I.0050.537.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola, zmienionego zarządzeniem 

nr OR-I.0050.540.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 września 2021 r zmieniającym 

zarządzenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola. 

Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną, która została ogłoszona w dniu 29 września 2021 r. i 

trwała do dnia 3 października 2021 r. W akcji informacyjnej wykorzystano następujące kanały 

informacyjne: 

1. Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Opola; 

2. Konferencja prasowa Pana Prezydenta; 

3. Publikacja informacji o zbliżającym się terminie konsultacji na stronie internetowej miasta oraz w 

portalach społecznościowych - publikacja 4 postów na FB CDO informujących o zbliżających się 

konsultacjach z podaniem ich szczegółów; 

4. Informacje przekazywane do organizacji pozarządowych, rad dzielnic, instytucji; 

5. Ulotki informujące o terminie konsultacji; 

6. Informacje medialne.  

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 4 do 10 października 2021 r. 

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach konsultacyjnych: 

 punkt konsultacyjny, zorganizowany w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, w godz. 

od 7.30 do 14.00 w każdy dzień roboczy do dnia 8 października 2021 r., 

 wyrażenie opinii w sondzie dla mieszkańców. Wyrażenie opinii odbywało się drogą 

elektroniczną pod adresem: www.konsultacje.opole.pl do dnia 10 października 2021 r. do 

godz. 24.00. 

W punkcie konsultacyjnym nikt nie wypowiedział się w temacie konsultacji. 

W sondzie wzięło udział 1756 mieszkańców Opola, którzy odpowiadali na następujące pytanie: Czy 

jest Pan/Pani za organizacją pokazu fajerwerków podczas Sylwestra Miejskiego 2021 r. w Opolu? 

Wyniki sondy były następujące: TAK: 406, NIE: 1350. 

 

 Zgodnie z § 17 Uchwały nr LXVII/1267/18 Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 8 marca 2019 r., poz. 949, poz. 2258 oraz poz. 2397) niniejszy raport podlega publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym i na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Opola, a także jest niezwłocznie przekazywany do wiadomości Radzie Miasta, radom 
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dzielnic, Młodzieżowej Radzie Miasta, Radzie Seniorów Miasta oraz Opolskiej Radzie Działalności 

Pożytku publicznego, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 


