
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.242.2020 

PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

z dnia 13 maja 2020 r.  

 

w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola 

 

Na podstawie § 18 ust. 1 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 11 września 2018 r., poz. 2442, z 2019 poz. 1618, poz. 

3357)- zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Z dniem 14.05.2020 r. rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola.  

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miasta 

Opola zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zakresu działania jednostek 

pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad 

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.  

§ 2. Celem konsultacji jest poinformowanie mieszkańców o podjęciu działań na rzecz 

zmiany zasad ustalenia zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad 

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki  

w sytuacjach wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniami nadzwyczajnymi  

i zasięgnięcie ich opinii w przedmiocie konsultacji, rozumiane jako wysłuchanie 

zainteresowanych stron.   

§ 3. Konsultacje będą trwały od 14.05.2020 r. do 20.05.2020 r. 

§ 4. 1. Konsultacje realizowane będą w następujących formach: 

1) Elektronicznego przekazywania opinii; 

2) Telefonicznego punktu konsultacyjnego, zorganizowanego pod numerem 

telefonu: 77 44 61 574  w godzinach od 8:00 do 14:00, w każdy dzień roboczy do 

dnia 20.05.2020 r. 

2. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: dzielnice@um.opole.pl                        

do dnia 20.05.2020 r. do godz. 24.00. 

§ 5. Uzasadnieniem konsultacji jest zwiększenie efektywności, przejrzystości                               

oraz zaangażowania zainteresowanych stron w proces ustalania zakresu działania 

jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację 

zadań przez te jednostki w sytuacjach wyższej konieczności spowodowanej 

zdarzeniami nadzwyczajnymi.  Konsultacje mają przyczynić się do budowania 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez umożliwienie jego członkom włączenia się  

w organizację Miasta, dając im prawo wyrażania opinii w kwestii zamierzeń i prac 

administracji.  



§ 6. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole.   

§ 7. Niniejsze zarządzenie oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji podlegają 

Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz w oficjalnym serwisie 

internetowym Urzędu Miasta Opola i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.   

§ 8. Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za 

przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Dialogu Obywatelskiego.  

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta 

Grzegorz Marcjasz 

Sekretarz Miasta    


