
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.106.2021 

PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

z dnia 19 marca 2021 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. Op. z 2018 r., poz. 2442, z 2019 poz. 1618 oraz poz. 3357) - zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Z dniem 22 marca 2021 r. rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola.  

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Opola zmieniający 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. Op. z 3 września 2020 r., poz. 2449). 

3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców Miasta Opola w przedmiocie projektu 

uchwały.  

4. Uzasadnieniem konsultacji jest potrzeba wprowadzenia zmian do obowiązującej uchwały 

w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu. Proponowane 

zmiany mają na celu zwiększenie efektywności wykorzystania narzędzi partycypacji społecznej oraz 

zaangażowania mieszkańców w Budżet Obywatelski Opola. 

5. Konsultacje będą trwały od 22 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. 

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

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; 

2. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1 do 

dnia 2 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30. 

3. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: bo.opole@um.opole.pl do dnia 

2 kwietnia 2021 r. do godz. 24.00. 

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole.   

 § 4. 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.   

 § 5. Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie 

konsultacji jest Centrum Dialogu Obywatelskiego.  

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
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