
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

Projekt uchwały Rady Miasta Opola 

w sprawie określenia Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Opola w 2020 roku

z mieszkańcami, organizacjami 

pozarządowymi i Opolską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego

Wydział Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa

1. 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, 

2. Uchwała nr LXVII/1267/18 Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

określenia zadad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola.

1. Wymóg ustawowy, 

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 

2020
Wycofano

Zmiana uchwały 

dot. konsultacji z 

mieszkańcami

TAK

2
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 2021 planowane nie dotyczy NIE

3
Miejski Program Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych

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 Październik zrealizowane nie dotyczy NIE

Roczny Plan Konsultacji na 2020 rok - korekta nr 7



4

Aktualizacja Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla miasta Opola (Plan 

transportowy)

Otwarte na wszystkie 

zainteresowane podmioty
Wydział Transportu

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

dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowymoraz art. 80 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektormobilności i 

paliwach alternatywnych.

Wymóg ustawowy
kwiecień/maj 

2020 r.
wycofano

Epidemia 

koronawirusa i w 

związku z tym 

brak możliwości 

zbadania 

strumieni 

pasażerów 

komunikacji 

miejskiej

TAK

5 Pomoc de minimis z mieszkańcami Biuro Obsługi Inwestora

Uchwała nr LVII/863/14 Rady Miasta Opole z 

roku 2014 UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY 

MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w 

sprawie przyjęcia Opolskiego Programu 

Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020.

uchwała kończy okres obowiązywania w 

roku 2020
wrzesień Wycofano

Zmiana uchwały 

dot. konsultacji z 

mieszkańcami

TAK

6

Regionalna pomoc inwestycyjna 

Zwolnienie z podatku od 

nieruchomości dla nowo 

wybudowanych budynków

z mieszkańcami Biuro Obsługi Inwestora

Uchwała Nr XXII/389/16 Rady Miasta Opola z 

dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnień z 

podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Opole

uchwała kończy okres obowiązywania w 

roku 2020
wrzesień wycofano

Zmiana uchwały 

dot. konsultacji z 

mieszkańcami

TAK

7

Regionalna pomoc inwestycyjna 

Zwolnienie z podatku od 

nieruchomości dla nowo 

wybudowanych budynków na 

terenie WSSE

z mieszkańcami Biuro Obsługi Inwestora

Uchwala nr XXXI/586/16 Rady Miasta Opola z 

dnia 29 września 2016 r w sprawie zwolnień z 

podatku od nieruchomości

uchwała kończy okres obowiązywania w 

roku 2020
wrzesień Wycofano

Zmiana uchwały 

dot. konsultacji z 

mieszkańcami

TAK

8
Regionalna pomoc inwestycyjna dla 

deweloperów hal produkcyjnych
z mieszkańcami Biuro Obsługi Inwestora

Uchwała NR XXXVII/724/17 Rady Miasta Opola 

z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień z 

podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą na obszarze Podstrefy Opole oraz 

Podstrefy Dąbrowa Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej.

uchwała kończy okres obowiązywania w 

roku 2020
wrzesień Wycofano

Zmiana uchwały 

dot. konsultacji z 

mieszkańcami

TAK



9

Projekt Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta Opola na lata 

2020-2023

z mieszkańcami i z ORDPP i 

organizacjami pozarządowymi

Wydział Kultury Turystyki i 

Współpracy Zagranicznej 

1. Uchwała nr LXVII/1268/18 Rady Miasta 

Opola z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z 

Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

lub z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami projektów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji     2. 

Uchwała nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z 

dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Miasta Opola

1. Wymóg ustawowy 2. Wymóg uchwały 

nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z 

dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 

określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Miasta Opola

marzec zrealizowane

Koniecznośc 

pozyskania opini 

Opolskiego 

Wojewódzkiego 

Konserwatora 

Zabytków

TAK

10

Uchwałe zmieniającą 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 

8 marca 2019 r., poz. 949, poz. 2259 

oraz poz. 2397).

z mieszkańcami Centrum Dialogu Obywatelskiego

Uchwała nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z 

dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Miasta Opola

Sprawy ważne dla Miasta Opola styczeń-luty zrealizowane nie dotyczy TAK

11

Uchwałę zmieniającą uchwałę nr 

VI/111/19 Rady Miasta Opola z dnia 

28 lutego 2019 r. sprawie określenia 

trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 8 marca 2019 r., poz. 

950).

z mieszkańcami Centrum Dialogu Obywatelskiego

Uchwała nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z 

dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Miasta Opola

Sprawy ważne dla Miasta Opola styczeń-luty zrealizowane nie dotyczy TAK

12

Projekt uchwały Rady Miasta Opola 

zmieniającej uchwałę 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 

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 kwiecień/maj zrealizowane nie dotyczy NIE



13

Projekt uchwały Rady Miasta Opola 

zmieniającej uchwałę NR II/36/18 

Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 

2018 r. w sprawie Wieloletniego 

programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami 

na lata 2019-2021.

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 kwiecień/maj zrealizowane nie dotyczy NIE

14

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.

z mieszkańcami Centrum Dialogu Obywatelskiego

Uchwała nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z 

dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Miasta Opola

Sprawy ważne dla Miasta Opola maj zrealizowane nie dotyczy TAK

15

Projekt uchwały w sprawie 

Rocznego programu współpracy 

Miasta Opola z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami na 2021 

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 zrealizowane nie dotyczy NIE

16

Przyjęcie nowych statutów 

jednostek pomocniczych Miasta 

Opola

z mieszkańcami Centrum Dialogu Obywatelskiego

§ 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. Op. z 2018 r., poz. 2442, z 2019 poz. 

1618 i 3357)

Proponowane zmiany są odpowiedzią 

na pojawiające się sygnały o potrzebie 

usystematyzowania zadań dzielnic i 

kompetencji ich organów.  Dynamicznie 

rozwijająca się sytuacja sanitarno-

epidemiologiczna, a co za tym idzie 

potrzeba dostosowania do niej 

przepisów, wymagają pochylenia się nad 

prawnymi aspektami działania 

jednostek pomocniczych. Prace nad 

statutami są także wynikiem zgłaszanych 

przez członków rad dzielnic opinii 

dotyczących ich funkcjonowania po 

połączeniu. 

wrzesień zrealizowane nie dotyczy TAK


