
Uchwała Nr 184/2015
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  projektu  „Trybu  i  szczegółowych
kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację  zadań  publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej”.

Na  podstawie  art.  41  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. ), art. 5 ust. 2 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa
miejscowego  z  organizacjami  pozarządowymi  w  dziedzinach  dotyczących  działalności
statutowej  tych organizacji  oraz z  Radą Działalności  Pożytku Publicznego Województwa
Opolskiego”  (Dz.Urz.Woj.Opolskiego  z  2014  r.,  poz.  2745),  Zarząd  Województwa
Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje w  trybie  podstawowym  projektu  „Trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej”, przyjętego Uchwałą Nr 183/2015 Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ogłoszenie  o  konsultacjach  oraz  projekt  „Trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”, dostępne będą
na portalu organizacji  pozarządowych Województwa Opolskiego  www.ngo.opolskie.pl,
w  Biuletynie  Infomacji  Publicznej,  na  tablicy  urzędowej  Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego,  ul.  Piastowska 14 w Opolu pok. 136, a także przekazane
osobom odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach na
terenie Województwa Opolskiego.

3. Konsultacje  mają  charakter  opiniodawczy  a  ich  wyniki  nie  są  wiążące  dla  Zarządu
Województwa Opolskiego.

§ 2

Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 27.01.2015 r. do dnia 09.02.2015 r.

§ 3

Organizacje  pozarządowe,  prowadzące  działalność  statutową  na  terenie  województwa
opolskiego  w obszarze  podlegającym  konsultacjom,  mogą,  w  terminie  14  dni  od  dnia
ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji, zgłosić uwagi do projektu aktu prawa miejscowego na
formularzu,  stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszej  uchwały,  dostępnym w serwisach
internetowych:  www.opolskie.pl  i  www.ngo.opolskie.pl  oraz  w  siedzibie  Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

http://www.ngo.opolskie.pl/


§ 4

Za przeprowadzenie konsultacji projektu „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”, odpowiedzialna jest Komórka
Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. 

§ 5

Zarząd Województwa Opolskiego przygotuje i zamieści w serwisie internetowym organizacji
pozarządowych  i  Biuletynie  Informacji  Publicznej  sprawozdanie  z  przebiegu  konsultacji
w terminie 21 dni od daty zakończenia konsultacji.  

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A.Buła               .....................................

A.Konopka         .....................................

R.Kolek             .....................................

T.Kostuś            ....................................

G Sawicki          ....................................



UZASADNIENIE

Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji  jest  jedną  z  form
współpracy,  wymienionych  w art.  5  ust.  2  pkt.  3  Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2014  r.  poz.  1118
z późn. zm.). W listopadzie 2014 r. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął, opracowany
w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's” realizowanego
w  ramach  PO  KL,  Poddziałanie  5.4.2,  nowy  Regulamin  konsultowania  aktów  prawa
miejscowego  z  organizacjami  pozarządowymi  w  dziedzinach  dotyczących  działalności
statutowej  tych organizacji  oraz z  Radą Działalności  Pożytku Publicznego Województwa
Opolskiego, zgodnie z którym konsultowany jest przedłożony projekt dokumentu.

Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's”, w ramach którego
opracowany został niniejszy dokument, z założenia ma sprzyjać wzmacnianiu partnerskiej
współpracy  pomiędzy  Samorządem  Województwa  a  organizacjami  trzeciego  sektora.
Poszczególne standardy, w tym projekt  „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”, opracowane zostały przez
Zespoły Robocze, w skład których weszli  przedstawiciele  Urzędu Marszałkowskiego oraz
organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego. Przeprowadzenie konsultacji
opracowanego  dokumentu  będzie  zatem  kolejnym  krokiem  na  rzecz  wzmacniania
partnerstwa  w  tworzeniu  rozwiązań,  które  w  przyszłości  mają  stanowić  podstawy  do
współpracy Samorządu Województwa i organizacji pozarządowych.

Niniejsza  uchwała  określa  tryb  przeprowadzenia  konsultacji  wyżej  wymienionego
projektu Regulaminu, w związku z czym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.



Załącznik nr 2 
do Uchwały Zarządu 
Województwa Opolskiego 
Nr  184/2015
z dnia  26 stycznia 2015 r.

FORMULARZ UWAG PODCZAS KONSULTACJI PROJEKTU „Trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach  inicjatywy lokalnej”

w terminie od dnia 27.01.2015 r. do dnia 09.02.2015 r.

I. INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM:

nazwa organizacji [pole obowiązkowe]

numer KRS [pole obowiązkowe]

osoba do kontaktu [pole obowiązkowe]

adres do korespondencji [pole opcjonalne do wypełnienia]

e-mail [pole opcjonalne do wypełnienia]

nr telefonu kontaktowego [pole opcjonalne do wypełnienia]

Oświadczam(y),  iż  dane organizacji  pozarządowej  są  zgodne ze  stanem  faktycznym i  prawnym oraz  widnieją  w
aktualnym wyciągu z rejestru, ewidencji lub innego dokumentu

….......…........................................................
podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania organizacji

II. UWAGI / PROPOZYCJE ZGŁOSZONE DO PROJEKTU

Lp. Odwołanie się do miejsca 
w dokumencie

 (rozdział i strona)

Obecny zapis Powinno być Uzasadnienie zmiany

1.

2.

3.

4.

5.

……
Uwagi można składać za pośrednictwem niniejszego formularza

na platformie internetowej www.ngo.opolskie.pl
drogą elektroniczną: m.lenartowicz@opolskie.pl

lub
drogą pocztową: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 775416486

*UWAGA: dopuszczalne jest dodawanie kolejnych wierszy w Tabeli.


	UZASADNIENIE

