
  

  

ZARZĄDZENIE NR  OR-I.0120.1.33.2022 

PREZYDENTA MIASTA OPOLA   

z dnia 23 maja 2022 r. 

 

w sprawie powołania Rady Kobiet w Opolu 

 

  

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

559 z późn. zm.) w związku z § 51 b ust. 3 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego przyjętego 

zarządzeniem Nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta z późn. zm.i, zarządza się, co następuje:    

  

Prezydent Miasta Opola powołuje Radę Kobiet w Opolu, której celem jest promocja praw 

i równości kobiet, stałe uwzględnianie potrzeb kobiet w harmonijnym i zrównoważonym 

funkcjonowaniu oraz rozwoju Opola, wyrównywanie ich szans w życiu lokalnym, aby równość była 

wartością rzeczywistą i aby kobiety realizowały się zawodowo, społecznie i obywatelsko, adekwatnie 

do ich osobistych potrzeb. 

§ 1. 1. Powołuje się Radę Kobiet w Opolu, zwaną dalej „Radą”, każdorazowo na okres kadencji 

Prezydenta Miasta Opola, zwanego dalej: „Prezydentem”. 

2. Rada składa się co najmniej z 10 i maksymalnie 20 kobiet.    

3. Prezydent ustala skład Rady w drodze odrębnego zarządzenia. 

4. Skład Rady ustalany jest na podstawie listy rankingowej, będącej listą kandydatek według  

przyznanych każdej kandydatce punktów, począwszy od największej liczby punktów. Lista 

rankingowa obejmuje wszystkie zgłoszone kandydatki.   

 5. Kandydatki, znajdujące się na liście rankingowej, a nie zakwalifikowane do Rady zostają 

wpisane na listę rezerwową według punktacji ustalonej na liście rankingowej, począwszy od 

największej liczby punktów. 

6. Listę rankingową sporządza Komisja oceniająca kandydatury, zwana dalej: „Komisją”.  

7. Komisja w liczbie 5 osób powoływana jest przez Prezydenta, w drodze odrębnego zarządzenia.   

  

§ 2. 1. Rada działa przy Prezydencie i pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczo-doradczą 

w zakresie praw kobiet i wszelkich spraw, które dotyczą środowiska opolskich kobiet. 

2. Rada współpracuje bezpośrednio z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Równego Traktowania, 

zwanym dalej: „Pełnomocnikiem”.  

 

§ 3. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz działań informacyjno-

edukacyjnych, w tym kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczną 

w zakresie praw kobiet; 

2) współpraca z Prezydentem, w szczególności w zakresie wspierania organizacji akcji 

społecznych oraz wydarzeń podejmujących tematy kobiece oraz dotyczące 

równouprawnienia, w tym opiniowanie i konsultowanie działań podejmowanych w Opolu 

w zakresie równości i respektowania praw kobiet.   

  

§ 4. 1. Kandydatki do Rady ustala się w naborze otwartym. 

 2. Kandydatką do Rady może być jedynie mieszkanka Opola, przez którą należy rozumieć 

kobietę, która złoży oświadczenie, że zamieszkuje w Opolu. 

3. Zgłoszenia kandydatek do Rady przyjmowane są w terminach ustalanych przez Prezydenta 

i ogłaszanych na stronie internetowej Miasta Opola. Zgłoszeń kandydatek dokonuje się na formularzu,  

którego wzór Prezydent podaje w ogłoszeniu o terminie zgłaszania kandydatek.  



 

§ 5. 1. Prawo do zgłaszania kandydatek przyznaje się: 

1) instytucjom, przez które należy rozumieć organy administracji publicznej oraz jednostki 

organizacyjne tych organów; 

2) radom dzielnic Opola; 

3) organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn. zm.); 

4) co najmniej 10 mieszkańcom Opola, przez których należy rozumieć osoby, które złożyły 

oświadczenie o zamieszkiwaniu w Opolu. 

2. Kobiety zainteresowane członkostwem w Radzie mogą zgłaszać swoje kandydatury, jeżeli nie 

zostały zgłoszone przez podmioty wskazane w ust. 1. 

§ 6. Komisja, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszego zarządzenia ocenia zgłoszone kandydatury, 

kierując się kryterium zaangażowania kandydatki w rozwój środowiska opolskich kobiet i  na tej 

podstawie przyznaje punkty oraz ustala listę rankingową, o której mowa w  § 1 ust. 4 niniejszego 

zarządzenia.   

§ 7. 1. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie, także gdy 

w Radzie pełnią określone funkcje.   

2. Obowiązkiem każdego członka Rady jest aktywność w Radzie oraz promocja Rady. Każdy 

członek Rady ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.   

§ 8. 1. Pracami Rady kieruje Przewodnicząca Rady wybierana spośród członków Rady 

na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów i w głosowaniu tajnym w obecności co 

najmniej połowy składu Rady. 

2. Rada ze swojego składu wybiera także Sekretarza Rady, w sposób określony w ust. 1.  

 

§  9. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent i prowadzi je do czasu wyboru 

Przewodniczącej Rady. 

 

§ 10. 1. Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.  

2. Rada przyjmuje Regulamin w terminie 3 miesięcy od daty jej powołania bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

3. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje przyjęciem Regulaminu przez Prezydenta w drodze 

odrębnego zarządzenia. 

4. Członkowie Rady są związani postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w ust. 3. Rada 

może jednak dokonywać jego zmiany bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy składu Rady. 

 

§  11. 1. Rada podejmuje decyzje i wydaje opinie w formie uchwały.   

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu 

Rady, a w przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącej Rady lub 

osoby prowadzącej posiedzenie, w razie nieobecności Przewodniczącej Rady, o której mowa w § 13 

ust. 3 niniejszego zarządzenia.  

 

§ 12.  1. W trakcie kadencji Rady możliwa jest zmiana  jej składu.  Zmieniony skład Rady ustala  

Prezydent w drodze zarządzenia: 

2. Zmiana składu Rady jest możliwa: 

1) na wniosek Przewodniczącej Rady; 

2) na wniosek, co najmniej połowy składu Rady; 

3) z powodu złożenia rezygnacji przez członka Rady.  

3. W sytuacji zmian w składzie Rady, na wakujące miejsce do Rady wchodzi kolejna osoba z listy 

rezerwowej, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszego zarządzenia. Jeżeli z listy rezerwowej nie można 



 

wskazać żadnej kandydatki, Prezydent organizuje dodatkowy nabór do Rady, według zasad 

ustalonych w § 4 ust. 1-3 niniejszego zarządzenia. W dodatkowym naborze stosuje się przepisy 

dotyczące listy rankingowej i listy rezerwowej, o których mowa w § 1 ust. 4-6 niniejszego 

zarządzenia. 

4. W sytuacji braku kandydatek w naborze uzupełniającym Prezydent może pozostawić Radę 

w zmniejszonym składzie, nie mniejszym jednak niż 7 osób. Jeżeli skład Rady jest mniejszy niż 7 

osób, Prezydent rozwiązuje Radę w drodze zarządzenia.  

5. Nowo powołany członek Rady pracuje w Radzie do końca kadencji tej Rady, do której został 

powołany. 

 

§ 13.  1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady nie rzadziej 

niż raz na kwartał, określając w zawiadomieniu porządek posiedzenia.    

2. W razie nieobecności Przewodniczącej Rady posiedzenia zwołuje Sekretarz Rady. W razie 

niedopełnienia tego obowiązku, posiedzenia Rady zwołuje Pełnomocnik. Zwołanie posiedzenia 

Rady przez Sekretarza Rady lub Pełnomocnika następuje w trybie ustalonym w ust. 1. 

3. Przewodnicząca Rady prowadzi posiedzenia Rady. W razie jej nieobecności posiedzenia Rady 

prowadzi osoba wybrana przez Radę spośród członków zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Rady.   

4. Protokoły z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz Rady. Protokoły podpisywane są przez 

Przewodniczącą Rady albo przez osobę, o której mowa w ust. 3.  

 

§ 14. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady oraz miejsce posiedzeń zapewnia Centrum 

Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola. 

 

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego 

Urzędu Miasta Opola. 

 

§ 16. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola i na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Opola. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

                                                 
i Nr OR.I-0152-125/06 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola, Nr OR.I-0152-131/06 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-20/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-44/07 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-47/07 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-77/07 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-126/07 z dnia 18 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-142/07 z dnia 30 października 2007 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. Nr OR.I-0152-148/07 z dnia 9 listopada 2007 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-186/08 z dnia 31 stycznia 

2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-194/08 z dnia 25 

lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-208/08 z dnia 

18 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-219/08 z 

dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-

238/08 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-

0152-263/08 z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr 

OR.I-0152-323/08 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola,  Nr OR.I-0152-334/08 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola,  Nr OR.I-0152-419/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola,  Nr OR.I-0152-438/09 z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-488/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-514/09 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-550/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-560/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  Nr OR.I-0152-564/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające 



 

                                                                                                                                                         
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-608/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-621/10 z dnia 30 kwietnia 

2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-0152-646/10 z dnia 30 

czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  Nr OR.I-0152-699/10 

z dnia 29 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  Nr OR.I-

0152-1/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR.I-

0152-13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  Nr 

OR.I-0152-36/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, 

Nr OR.I-0152-52/11 z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola, Nr OR.I-0152-63/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR.I-0152-74/11 z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR.I-0152-76/11 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR.I-0152-86/11 z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.7.2011 z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.11.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.20.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.36.2011 z dnia 19 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.53.2011 z dnia 25 października 2011 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.60.2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.74.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.95.2011 z dnia 30 grudnia 

2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.40.2012 z dnia 29 

lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.55.2012 z dnia 

28 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.70.2012 z 

dnia 11 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.78.2012 

z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-

I.120.1.92.2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, 

Nr OR-I.120.1.96.2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola, Nr OR-I.120.1.107.2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.117.2012 z dnia 25 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.133.2012 z dnia 29 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.141.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.153.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.5.2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.25.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.37.2013 z dnia 29 marca 2013 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. Nr OR-I.120.1.63.2013 z dnia 28 maja 2013 

r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.84.2013 z dnia 19 lipca 

2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.96.2013 z dnia 27 

września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.106.2013 z 

dnia 15 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-

I.120.1.112.2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola, Nr OR-I.120.1.116.2013 z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.125.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.131.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.137.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.5.2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. Nr OR-I.120.1.12.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.19.2014 z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.27.2014 z dnia 27 marca 2014 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.47.2014 z dnia 28 maja 2014 

r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.68.2014 z dnia 27 czerwca 

2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.98.2014 z dnia 1 

października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-

I.120.1.119.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, 

Nr OR-I.120.1.124.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola, Nr OR-I.120.1.134.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.26.2015 z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.31.2015 z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.34.2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.51.2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.69.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.73.2015 z dnia 30 września 2015 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.88.2015 z dnia 30 października 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola Nr OR-I.120.1.101.2015 z dnia 11 grudnia 



 

                                                                                                                                                         
2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.5.2016 z dnia 13 

stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.9.2016 z 

dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-

I.120.1.28.2016 z dnia 07 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr 

OR-I.120.1.36.2016 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, 

Nr OR-I.120.1.41.2016 z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola, Nr OR-I.120.1.46.2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.66.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.76.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.118.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. Nr OR-I.120.1.151.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.19.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.40.2017 z dnia 06 marca 2017 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.62.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.137.2017 z dnia 25 sierpnia 

2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  Nr OR-I.120.1.146.2017 z dnia 14 

września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,Nr OR-I.120.1.155.2017 z 

dnia 2 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-

I.120.1.179.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  

Nr OR-I.120.1.6.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola, Nr OR-I.120.1.26.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.33.2018 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.41.2018 z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  Nr OR-I.120.1.73.2018 z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.156.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.53.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.66.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.86.2019 z dnia 5 września 2019 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,  Nr OR-I.120.1.113.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.10.2020 z dnia 27 stycznia 

2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.28.2020 z dnia 

12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-I.120.1.37.2020 z 

dnia 27 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Nr OR-

I.120.1.47.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola; 

Nr OR-I.120.1.52.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 

Opola; Nr OR-I.120.1.67.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.78.2020 z dnia 23 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.16.2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.37.2021 z dnia 01 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.43.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.45.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.46.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.60.2021 z dnia 29 września 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.8.2022 z dnia 31 stycznia 

2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola; Nr OR-I.120.1.26.2022 z dnia 1 

kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola. 

 
 

 


