
UCHWAŁA NR ……………………. 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia                           2020 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570  oraz z 2020 r. poz. 284) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. W załączniku do uchwały 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 wprowadza się następujące zmiany:   

 

1) we wstępie do Programu w trzecim akapicie skreśla się zdania od drugiego do piątego i dodaje 

się ostatnie zdanie w brzmieniu:  

„Niezwykle istotne jest rozwijanie również współpracy pozafinansowej, która daje 

możliwości  wzmocnienia przepływu informacji, wspólnego tworzenia programów i 

reagowania na sytuacje kryzysowe.”; 

2) w § 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy:  

„ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych.”; 

3) w § 3: 

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:  

„13) rozwój wolontariatu i pośrednictwa pracy wolontariackiej;”, 

b) uchyla się pkt 16; 

4) w § 6: 

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3, 6 i 8, 

b) w ust. 3: 

 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„ 7) stała aktualizacja bazy danych teleadresowych organizacji pozarządowych;”, 

 pkt 11 otrzymuje brzmienie:  

„11) organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, debat oraz konsultacji 

z ekspertami, a także prowadzenie doradztwa w zakresie funkcjonowania organizacji 

pozarządowych;”; 

5) w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 5, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 19 i 23;  

6) w § 8 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:   

„4a. W sytuacjach szczególnych, niezależnych od władz Miasta oraz beneficjentów Programu, 

a związanych m.in. z działaniem siły wyższej lub innych sytuacji kryzysowych, którym nie 

można zapobiec w taki sposób, by realizacja Programu odbyła się w przyjętym trybie - 

zlecanie zadań publicznych może być wstrzymane lub ograniczone wyłącznie do trybu 

pozakonkursowego oraz wyłącznie do zadań niewskazanych w Programie ale mających na 

celu działanie na rzecz mieszkańców Miasta w tym szczególnym czasie lub w czasie 

późniejszym.”; 

7) w § 10: 

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy: „w szczególności według klasyfikacji budżetowej na 

podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  



„6) liczba lokali przekazanych do używania organizacjom pozarządowym (zarówno 

w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej);”, 

c) dodaje się pkt 7a w brzmieniu:  

„7a) liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających w podmiotach 

konsultacyjnych typu: Rada Seniorów, Społeczna Rada Konsultacji, Zespół ds. Budżetu 

Obywatelskiego, Rada Sportu itp.;”; 

8) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Priorytety, cele i działania do Programu wskazały wydziały merytoryczne Urzędu, 

uwzględniając możliwości ich działania i specyfikę współpracy w sytuacji, o której mowa 

w § 8 ust. 4a Programu.”.   

 

§ 2. Założenia do Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami na rok 2020 otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 1. Konsultacje niniejszej uchwały odbyły się zgodnie z uchwałą nr LXVII/1268/18 Rady 

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 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 2443). 

2. Konsultacje poprzedzono akcją informacyjną.  

3. Rozpoczęcie konsultacji nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2020 r. na podstawie 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.  

4. Projekt niniejszej uchwały został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

w oficjalnym serwisie internetowym (www.opole.pl), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz został 

wyłożony do wglądu w Centrum Dialogu Obywatelskiego.   

5. W dniu rozpoczęcia konsultacji projekt niniejszej uchwały został przesłany drogą 

elektroniczną opolskim organizacjom pozarządowym. 

6. Konsultacje przeprowadzono w dwóch etapach:  

1) etap 1. obejmujący konsultacje z organizacjami pozarządowymi od 24-26 kwietnia 2020 r.; 

2) etap 2. obejmujący konsultacje z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, trwający 

od 27 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r.  

7. Etap 1. konsultacji realizowano w formach: pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania 

opinii.  Etap 2.  konsultacji realizowano w formie opiniowania projektu niniejszej uchwały przez 

Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego, która po debacie nad jej założeniami oraz po 

zapoznaniu się z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji z organizacjami pozarządowymi  

zaopiniowała pozytywnie projekt Programu, podejmując w tym celu stosowną uchwałę. 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

http://www.opole.pl/

