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Wstęp 
 

Konsultacje to otwarty proces dialogu władz Miasta z mieszkańcami, mający na celu 

podjęcie przez władze Miasta optymalnych decyzji w sprawach publicznych, wpływających, 

na jakość życia mieszkańców. W 2021 roku konsultacje z mieszkańcami Opola były 

przeprowadzane na podstawie uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z 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). 

Każdorazowo konsultacje były prowadzone przez wydziały merytoryczne Urzędu 

Miasta Opola przy aktywnej koordynacji całego procesu przez Centrum Dialogu 

Obywatelskiego. Konsultacje były przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Konsultacji, 

dzięki któremu możliwe było sprawne zbieranie opinii mieszkańców niezależnie od 

konsultowanego tematu. Realizacja zapisów Rocznego Planu Konsultacji, jak również jego 

tworzenie wymagało dużej dyscypliny organizacyjnej i planowania długofalowego. W 2021 

roku w Rocznym Planie Konsultacji dokonano 7 korekt, co uwidoczniło aktywną pracę 

z Rocznym Planem Konsultacji realizowaną przez poszczególne komórki organizacyjne 

Urzędu Miasta Opola. 
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Rola i udział Społecznej Rady Konsultacji 
 

Zgodnie z § 9 uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z 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) w skład 

Społecznej Rady Konsultacji wchodzą: 

1) Przedstawiciele Rady Miasta;  

2) Przedstawiciele Prezydenta;  

3) Przedstawiciele rad dzielnic; 

4) Przedstawiciele Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;  

5) Przedstawiciele Opolskiej Rady Seniorów;  

6) Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu;  

7) Przedstawiciele mieszkańców Miasta Opola. 

 

Do zadań Społecznej Rady Konsultacji zgodnie z § 12 uchwały nr LXVII/1267/18 Rady 

Miasta Opola z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola należy: 

1) aktywny udział w procesie planowania i realizacji poszczególnych procesów konsultacji; 

2) inicjowanie kampanii informacyjnych oraz edukacyjnych z zakresu konsultacji; 

3) opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji; 

4) opiniowanie rocznych planów konsultacji i raportów z ich realizacji; 

5) przygotowywanie propozycji tematów do konsultacji w oparciu o rozeznane potrzeby 

w Mieście. 

Społeczna Rada Konsultacji brała udział w procesie opiniowania Rocznego Planu 

Konsultacji. W trybie obiegowym w dniu 30 września 2020 r. Rada pozytywnie zaopiniowała 

tematy zgłoszone do Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok. Drogą obiegową członkowie 

Rady opiniowali wszystkie korekty Rocznego Planu Konsultacji. 
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Roczny Plan Konsultacji za 2021 r. oraz jego zmiany 

w trakcie realizacji 
 

Podstawą prawną sporządzenia dokumentu był § 14 ust. 1 uchwały LXVII/1267/18 

Rady Miasta Opola z 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). 

Przebieg procedury: 

Prezydent podał informację o tematach zgłoszonych do Rocznego Planu Konsultacji do 

publicznej widomości w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz skierował do zaopiniowania 

Społecznej Radzie Konsultacji. Społeczna Rada Konsultacji miała możliwość zgłaszania 

swoich tematów do planu konsultacji, a następnie w trybie obiegowym podjęła uchwałę, w 

której zaopiniowała pozytywnie wszystkie zgłoszone tematy do Rocznego Planu Konsultacji 

na 2021 rok. Następnie Prezydent Miasta Opola podał, w sposób opisany powyżej, do 

publicznej wiadomości Roczny Plan Konsultacji na 2021 r., a następnie przekazał go do 

widomości Radzie Miasta Opola.
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Przyjęty Roczny Plan Konsultacji na 2021 r. – stan na dzień 01.01.2021 r: 

 

L.p. Temat konsultacji 

Rodzaj konsultacji 

(z mieszkańcami/z ORDPP  

i organizacjami 

pozarządowymi 

Wydział realizujący Podstawa prawna 

Przyczyna prowadzenia 

konsultacji  

(wymóg ustawowy/ 

inne jakie?) 

Termin Status 
Prawo miejscowe 

(Tak, Nie) 

1 

Aktualizacja Planu 

zrównoważone-go 

rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego 

dla Miasta Opola 

(zwany dalej Planem 

transportowym) 

Konsultacje są otwarte na 

wszystkie zainteresowa-ne 

tematem podmioty, czyli 

mieszkańców Opola i nie 

tylko, firmy, instytucje oraz 

szeroko zdefiniowane 

organizacje pozarządowe. 

Każdy może zgłosić swoje 

uwagi do projektu 

aktualizacji Planu 

transportowe-go 

Wydział Transportu 

Art. 10 ust. 1, w związku z art. 14  ustawy z 

dnia 16 grudnia 2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym  oraz 

art. 80 ustawy  z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach 

alternatywnych 

Wymóg ustawowy  maj-czerwiec planowane 

Tak, na podsta-wie 

art. 9 ust. 3 ustawy  

z dnia 16 grudnia 

2010 r.  

o publicz-nym 

transpor-cie zbioro-

wym 
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2 

Analiza kosztów i 

korzyści związanych z 

wykorzystaniem 

autobusów 

zeroemisyjnych w 

komunikacji miejskiej 

w mieście Opolu 

(zwany dalej AKK) 

Konsultacje są otwarte na 

wszystkie zainteresowa-ne 

tematem podmioty, czyli 

mieszkańców Opola i nie 

tylko, firmy, instytucje oraz 

szeroko zdefiniowane 

organizacje pozarządowe. 

Każdy może zgłosić swoje 

uwagi do projektu AKK. 

Wydział Transportu 

Art. 37 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy  z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach 

alternatywnych  

Wymóg ustawowy  marzec-kwiecień planowane NIE 

3 

Projekt uchwały w 

sprawie Rocznego 

programu współpracy 

Miasta Opola z 

organizacjami 

pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi 

podmiotami na 2022 

rok 

z organizacjami 

pozarządowymi i Opolską 

Radą Działalności Pożytku 

Publicznego 

Centrum Dialogu 

Obywatelskiego 

Uchwała nr LXVII/1268/18 Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

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 

Wymóg ustawowy 
wrzesień-

październik 
planowane NIE 

4 

Projekt uchwały w 

sprawie Wieloletniego 

programu współpracy 

Miasta Opola z 

organizacjami 

pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi 

podmiotami na lata 

2022-2024 

z organizacjami 

pozarządowymi i Opolską 

Radą Działalności Pożytku 

Publicznego 

Centrum Dialogu 

Obywatelskiego 

Uchwała nr LXVII/1268/18 Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

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 

Wymóg ustawowy 
wrzesień-

październik 
planowane NIE 
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5 

Projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia 

trybu powoływania 

członków 

oraz organizacji i trybu 

działania Opolskiej 

Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

z organizacjami 

pozarządowymi i Opolską 

Radą Działalności Pożytku 

Publicznego 

Centrum Dialogu 

Obywatelskiego 

Uchwała nr LXVII/1268/18 Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

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 

Wymóg ustawowy czerwiec planowane TAK 

6 

Projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę 

w sprawie 

ustanowienia Nagrody 

im. Jana Całki 

z organizacjami 

pozarządowymi i Opolską 

Radą Działalności Pożytku 

Publicznego 

Centrum Dialogu 

Obywatelskiego 

Uchwała nr LXVII/1268/18 Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

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 

Wymóg ustawowy styczeń planowane TAK 

7 

Projekt uchwały Rady 

Miasta Opola w 

sprawie określenia 

Programu opieki nad 

zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

na terenie miasta Opola 

w 2021 roku 

Opolską Radą Działalności 

Pożytku Publicznego i 

organizacjami 

pozarządowymi 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Uchwała nr LXVII/1268/18  Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

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,  

1. Wymóg ustawowy - 

ustawa z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz.U.2020.638 

t.j.),  

2. Wymóg uchwały nr 

LXVII/1267/18  Rady 

Miasta Opola z dnia 30 

sierpnia 2018 r. w 

sprawie określania zasad 

i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z 

mieszkańcami Miasta 

Opola 

Styczeń - luty planowane TAK 
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Wydziały odpowiedzialne za ogłoszenie konsultacji wg. tematu: 

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 Projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Opola w 2021 roku. 

2. Wydział Transportu 

 Aktualizacja Planu zrównoważone-go rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Miasta Opola (zwany dalej Planem transportowym). 

 Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych 

w komunikacji miejskiej w mieście Opolu (zwany dalej AKK). 

3. Centrum Dialogu Obywatelskiego 

 Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Opola z 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok. 

 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2022-2024. 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania 

członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki. 

W 2021 roku w Rocznym Planie Konsultacji dokonano 7 następujących korekt: 

 

Korekta nr 1 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok (styczeń): 

Zmiana polega na dodaniu do Rocznego Planu Konsultacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2021-2025 na kwiecień 2021 r. 

 

Korekta nr 2 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok (luty): 

Zmiana polegała na: 
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 Zmianie terminu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustanowienia Nagrody im. Jana Całki na maj/czerwiec. 

 Zmianie terminu konsultacji projektu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego na wrzesień/październik 

 Wycofaniu konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2021 roku. 

Uzasadnienie zmiany: zmiana trybu konsultacji (na podstawie ustawy o ochronie 

zwierząt). 

 

Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok (marzec): 

Zmiany polegały na: 

 Zmianie terminu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustanowienia Nagrody im. Jana Całki na listopad. 

 Zmianie terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie analizy kosztów i korzyści 

związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w 

mieście Opolu (zwany dalej AKK) na maj-czerwiec. 

 Dodaniu do Rocznego Planu Konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 

VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad 

przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z 27 sierpnia 2020 r., poz. 2449). 

 

Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok (maj): 

Zmiany polegają na: 

 Wycofaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody 

im. Jana Całki. 

Uzasadnienie zmiany: Planowane wprowadzenie uchwałynw sprawie ustanowienia 

Nagrody im. Danuty Sokołowskiej „Wolontariusz Roku” 

 

Korekta nr 5 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok (czerwiec): 

Zmiany polegały na: 



11 
 

 Usunięciu tematu pn. „Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Miasta Opola”, który był zaplanowany na okres maj-

czerwiec 2021 r. 

Uzasadnienie zmiany: Brak możliwości przeprowadzenia adekwatnych badań 

przepływu pasażerów z uwagi na pandemię 

 Zmianie terminu konsultacji tematu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z 

wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście 

Opolu” na okres sierpień – wrzesień 2021 r.  

 

Korekta nr 6 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok (wrzesień): 

Zmiana polega na usunięciu tematu pn. „Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego“. Konsultacje będą przeprowadzone w 2022 roku. 

 

Korekta nr 7 Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok (wrzesień): 

Zmiana polega na dodaniu tematu dot. organizacji pokazu fajerwerków podczas miejskiego 

Sylwestra 2021 r. 

 

Ostateczny kształt Rocznego Planu Konsultacji za 2021 rok, który został zrealizowany 

przedstawia tabela.



12 
 

L.p. Temat konsultacji 

Rodzaj konsultacji 

(z mieszkańcami/z 

ORDPP  

i organizacjami 

pozarządowymi 

Wydział 

realizujący 
Podstawa prawna 

Przyczyna prowadzenia 

konsultacji  

(wymóg ustawowy/ 

inne jakie?) 

Termin Status 
Uzasadnienie 

wycofania 

Prawo 

miejscowe 

(Tak, Nie) 

1 

Aktualizacja Planu 

zrównoważone-go 

rozwoju publicznego 

transportu 

zbiorowego dla 

Miasta Opola (zwany 

dalej Planem 

transportowym) 

Konsultacje są otwarte 

na wszystkie 

zainteresowane 

tematem podmioty, 

czyli mieszkańców 

Opola i nie tylko, firmy, 

instytucje oraz szeroko 

zdefiniowane 

organizacje 

pozarządowe. Każdy 

może zgłosić swoje 

uwagi do projektu 

aktualizacji Planu 

transportowego 

Wydział 

Transportu 

Art. 10 ust. 1, w związku z art. 

14 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r.  

o publicznym transporcie 

zbiorowym oraz art. 80 

ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych 

Wymóg ustawowy  
maj-

czerwiec 
wycofane 

Epidemia 

koronawirusa i w 

związku z tym 

brak możliwości 

zbadania 

strumieni 

pasażerów 

komunikacji 

miejskiej 

TAK 
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2 

Analiza kosztów i 

korzyści związanych 

z wykorzystaniem 

autobusów 

zeroemisyjnych w 

komunikacji 

miejskiej w mieście 

Opolu (zwany dalej 

AKK) 

Konsultacje są otwarte 

na wszystkie 

zainteresowa-ne 

tematem podmioty, 

czyli mieszkańców 

Opola i nie tylko, firmy, 

instytucje oraz szeroko 

zdefiniowane 

organizacje 

pozarządowe. Każdy 

może zgłosić swoje 

uwagi do projektu 

AKK. 

Wydział 

Transportu 

Art. 37 ust. 3 w związku z ust. 

1 ustawy  z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych  

Wymóg ustawowy  
sierpień-

wrzesień 
zrealizowane nie dotyczy NIE 

3 

Projekt uchwały w 

sprawie Rocznego 

programu współpracy 

Miasta Opola z 

organizacjami 

pozarządowymi i 

innymi 

uprawnionymi 

podmiotami na 2022 

rok 

z organizacjami 

pozarządowymi i 

Opolską Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Centrum 

Dialogu 

Obywatelskieg

o 

Uchwała nr LXVII/1268/18 

Rady Miasta Opola z dnia 30 

sierpnia 2018 r. w sprawie 

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 

Wymóg ustawowy 
wrzesień-

październik 
zrealizowane nie dotyczy NIE 
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4 

Projekt uchwały w 

sprawie 

Wieloletniego 

programu współpracy 

Miasta Opola z 

organizacjami 

pozarządowymi i 

innymi 

uprawnionymi 

podmiotami na lata 

2022-2024 

z organizacjami 

pozarządowymi i 

Opolską Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Centrum 

Dialogu 

Obywatelskieg

o 

Uchwała nr LXVII/1268/18 

Rady Miasta Opola z dnia 30 

sierpnia 2018 r. w sprawie 

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 

Wymóg ustawowy 
wrzesień-

październik 
zrealizowane nie dotyczy TAK 

5 

Projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia 

trybu powoływania 

członków 

oraz organizacji i 

trybu działania 

Opolskiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

z organizacjami 

pozarządowymi i 

Opolską Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Centrum 

Dialogu 

Obywatelskieg

o 

Uchwała nr LXVII/1268/18 

Rady Miasta Opola z dnia 30 

sierpnia 2018 r. w sprawie 

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 

Wymóg ustawowy 
wrzesień-

październik 
wycofane 

Konsultacje 

przeniesione na 

2022 rok 

TAK 

6 

Projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę 

w sprawie 

ustanowienia 

Nagrody im. Jana 

Całki 

z organizacjami 

pozarządowymi i 

Opolską Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Centrum 

Dialogu 

Obywatelskieg

o 

Uchwała nr LXVII/1268/18 

Rady Miasta Opola z dnia 30 

sierpnia 2018 r. w sprawie 

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 

Wymóg ustawowy listopad wycofane 

Wprowadzenie 

Nagrody im. 

Danuty 

Sokołowskiej 

„Wolontariusz 

Roku” 

NIE 
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7 

Projekt uchwały 

Rady Miasta Opola w 

sprawie określenia 

Programu opieki nad 

zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności 

zwierząt na terenie 

miasta Opola w 2021 

roku 

Opolską Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego i 

organizacjami 

pozarządowymi 

Wydział 

Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa 

Uchwała nr 

LXVII/1268/18  Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018 

r. w sprawie 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,  

1. Wymóg ustawowy - 

ustawa z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz.U.2020.638 t.j.),  

2. Wymóg uchwały nr 

LXVII/1267/18  Rady 

Miasta Opola z dnia 30 

sierpnia 2018 r. w sprawie 

określania zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Miasta 

Opola 

Styczeń - 

luty 
wycofane 

Zmiana trybu 

przeprowadzenia 

konsultacji (na 

podstawie 

ustawy o 

ochronie 

zwierząt) 

TAK 

8 

Strategia 

rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych na lata 

2021-2025 

z organizacjami 

pozarządowymi i 

Opolską Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

Wydział 

Polityki 

Społecznej 

Uchwała nr 

LXVII/1268/18  Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018 

r. w sprawie 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. 

Ważne dla Miasta sprawy Kwiecień zrealizowane nie dotyczy TAK 
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9 

Projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę 

nr VI/110/19 Rady 

Miasta Opola z dnia 

28 lutego 2019 r. w 

sprawie określenia 

zasad przygotowania 

i realizacji budżetu 

obywatelskiego w 

Opolu. (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 27 

sierpnia 2020 r., poz. 

2449) 

z mieszkańcami 

Centrum 

Dialogu 

Obywatelskieg

o 

Uchwała nr LXVII/1267/18 

Rady 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 r. 

poz. 1618 i 3357) 

Wymóg ustawowy 
marzec-

kwiecień 
zrealizowane nie dotyczy TAK 

10 

Pokaz fajerwerków 

podczas miejskiego 

Sylwestra 2021 r. 

z mieszkańcami 

Centrum 

Dialogu 

Obywatelskieg

o 

Uchwała nr LXVII/1267/18 

Rady 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 r. 

poz. 1618 i 3357) 

Ważne sprawy dla Miasta 
wrzesień-

październik 
zrealizowane nie dotyczy TAK 
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Tematy konsultacji: 

 

1. Aktualizacja Planu zrównoważone-go rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Miasta Opola (zwany dalej Planem transportowym) 

Konsultacje wycofane z Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok. 

2. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych 

w komunikacji miejskiej w mieście Opolu (zwany dalej AKK) 

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) oraz obwieszczenia nr T.7241.1.2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie 

konsultacji społecznych projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z 

wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w Opolu”. 

Z treścią dokumentu można było zapoznać się w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem 

Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17 (budynek Instytutu Śląskiego), VI piętro, pok. nr 610, 

w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godzinach: 7:30 – 15:30, w czwartek 

7.30-17.00 i w piątek 7.30-14.00; na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola, pod adresem: 

http://bip.um.opole.pl/ w zakładce: Transport publiczny; na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole. 

Opinie do projektu ww. dokumentu można było składać wyłącznie na „Druku do konsultacji 

społecznych” w dniach 13.09.2021 r. – 04.10.2021 r: 

- drogą elektroniczną na adres: wt@um.opole.pl, 

- pocztą tradycyjną – na wskazany adres korespondencyjny – Urząd Miasta Opola Wydział 

Transportu i Zarządzania Ruchem, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, 

- osobiście w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 

17 (budynek Instytutu Śląskiego), VI piętro, pok. nr 610, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 

poniedziałku do środy w godzinach: 7:30 – 15:30, w czwartek 7.30-17.00 i w piątek 7.30-14.00; 

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z 

wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w Opolu” upływał 4 

października 2021 r. 

http://bip.um.opole.pl/
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3 i 4. Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Opola z 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok oraz 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2022-2024. 

Konsultacje odbyły się na podstawie Uchwały nr LXVII/1268/18  Rady Miasta Opola z dnia 

30 sierpnia 2018 r. w sprawie 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 oraz Zarządzenia nr OR-I.0050.534.2021 Prezydenta Miasta Opola 

z dnia 24 września 2021 r.  

Konsultacje były realizowane w dwóch etapach: 

 Etap 1, obejmujący konsultacje z organizacjami pozarządowymi od dnia 27.09.2021 do 

dnia 3.10.2021 r. w formach: 

1) pisemnego przekazywania opinii na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. 

Damrota 1, 45-064 w Opolu; 

2) elektronicznego przekazywania opinii na adres: ngo@um.opole.pl; 

3) punktu konsultacyjnego dostępnego pod numerem telefonu 77/ 44-61-573 w godz. 

od 730 do 1400 w każdy dzień roboczy Urzędu Miasta Opola; 

4) debaty publicznej w dniu 28.09.2021 r. w sali nr 106 Centrum Dialogu 

Obywatelskiego ul. Damrota 1, 45-064 w Opolu od godz. 16:00. 

 

 Etap 2, obejmujący konsultacje z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego od 

dnia 4.10.2021 do dnia 18.10.2021 r. Etap 2 konsultacji realizowany był w formie 

opiniowania projektów uchwał przez Radę. Rada wyrażała swoją opinię w przedmiocie 

konsultacji w formie uchwały. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania 

członków. 

Konsultacje wycofane z Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki 

Konsultacje wycofane z Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok. 
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7. Projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Opola w 2021 roku. 

Konsultacje wycofane z Rocznego Planu Konsultacji na 2021 rok. 

8. Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025. 

Konsultacje odbyły się na podstawie Uchwały nr LXVII/1268/18  Rady Miasta Opola z dnia 

30 sierpnia 2018 r. w sprawie 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 oraz Zarządzenia nr OR-I.0050.123.2021 Prezydenta Miasta Opola 

z dnia 31 marca 2021 r.  

Konsultacje były realizowane w dwóch etapach: 

1. Konsultacje realizowane będą w dwóch etapach: 

 Etap 1, obejmujący konsultacje z organizacjami pozarządowymi w formach: 

1) pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii na adres: Urząd Miasta 

Opola Wydział Polityki Społecznej ul. Budowlanych 4, 45-015 Opole do dnia 8 

kwietnia 2021 r. do godz. 15.30. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na 

adres: ps@um.opole.pl do dnia 8 kwietnia 2021 r. do godz. 24.00. 

2) punktu konsultacyjnego dostępnego pod numerem telefonu 77 44-35-754 w godz. od 

7.30 do 15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 8 kwietnia 2021 r. 

 Etap 2, obejmował konsultacje z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w formie opiniowania projektu uchwały przez Radę. Rada wyrażała swoją opinię 

w przedmiocie konsultacji w formie uchwały w terminie do dnia 13.04.2021 r. 

 

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w 

Opolu. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 27 sierpnia 2020 r., poz. 2449). 

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 
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mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 2442, z 2019 poz. 1618 

oraz poz. 3357) oraz Zarządzenia nr OR-I.0050.106.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 

marca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola. 

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 22 marca do 2 kwietnia 2021 r. w następujących 

formach konsultacyjnych: 

1) pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii; 

2) punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w Centrum Dialogu Obywatelskiego 

w Opolu w godz. od 7.30 do 15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 2 kwietnia 2021 

r.; 

3) opiniowania projektu uchwały przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i 

Inicjatywy Lokalnej. 

 

10. Konsultacje dot. Pokaz fajerwerków podczas miejskiego Sylwestra 2021 r. 

Konsultacje dot. organizacji pokazu fajerwerków podczas Sylwestra miejskiego 2021 roku 

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) oraz 

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.  
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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. 
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Podsumowanie 

 

Konsultacje, jako proces dialogu społecznego umożliwiły mieszkańcom, poza 

aktywnym uczestnictwem w procesach decyzyjnych, także uzyskanie informacji o tym, w jaki 

sposób kształtuje się lokalne prawo w zakresie, który dotyczy wszystkich mieszkańców Opola. 

Spełniały one, zatem, także funkcję edukacyjną i podnoszącą świadomość nie tylko prawną, ale 

przede wszystkim obywatelską mieszkańców. Udział mieszkańców w procesie konsultacji 

bardzo mocno przybliżył im ideę społeczeństwa obywatelskiego. 

Podsumowując należy stwierdzić, że ważnym jest, aby promować możliwość 

społecznej inicjatywy w zakresie przeprowadzania konsultacji. Mieszkańcy Opola powinni 

mieć świadomość, że mają możliwość zgłaszania własnych tematów do konsultacji. 

Upowszechnianie tego elementu społecznej partycypacji powinno być wyzwaniem dla 

wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces konsultacji w kolejnym roku. 

Społeczna Rada Konsultacji w trybie obiegowym nie zgłosiła uwag do sprawozdania. 

 


