
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 

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 nie dotyczy

Tak, na podsta-

wie art. 9 ust. 3 

ustawy 

z dnia 16 

grudnia 2010 r. 

o publicz-nym 

transpor-cie 

zbioro-wym

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 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 

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 dotyczy 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 dotyczy NIE

Roczny Plan Konsultacji na 2021 rok



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 nie dotyczy 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 nie dotyczy 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 nie dotyczy TAK


