
 

UCHWAŁA 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 
PoŜytku Publicznego Województwa Opolskiego”.  

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz.596 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  
z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Przyjmuje się „Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz 
z Radą Działalności PoŜytku Publicznego Województwa Opolskiego”, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XLIV/440/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2010 r. Nr 56, poz.718). 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

 

 

                                                   Przewodniczący  Sejmiku 
 
 

Norbert Krajczy 
 



UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do określenia, w drodze uchwały, 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zarządzeniem nr 59/2014 z dnia 14 maja 2014 r. z późn. zm., Marszałek 
Województwa Opolskiego powołał Zespół Roboczy ds. wypracowania standardu 
konsultowania załoŜeń projektów i aktów normatywnych. W skład zespołu weszli: 

1. Katarzyna Kolańska – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego 

2. Katarzyna Lichota – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego 

3. Bartosz Ostrowski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 

4. Małgorzata Czerwińska – przedstawicielka organizacji pozarządowej 

5. Kamil Nowak – przedstawiciel organizacji pozarządowej 

6. Krzysztof Początek – przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

 Podczas cyklu moderowanych spotkań Zespół opracował projekt Regulaminu, 
stanowiący załącznik do Uchwały. 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/440/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 
kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2010 r. Nr 56, poz.718) oraz Uchwałą 
Nr 5666/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 
27 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Regulaminu 
konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności PoŜytku 
Publicznego Województwa Opolskiego”, Rada Działalności PoŜytku Publicznego 
Województwa Opolskiego uchwałą nr 12/2014 z dn. 3 listopada 2014 r, pozytywnie 
zaopiniowała projekt Regulaminu z następującymi rekomendacjami, przyjętymi przez 
Zarząd Województwa Opolskiego: 

1) w § 4 ust. 4 Regulaminu wykreślić zapis dotyczący obowiązku dołączania KRS do 
formularza uwag, 

2) w § 5 Regulaminu wprowadzić obligatoryjny tryb rozszerzony na podstawie decyzji 
Zarządu Województwa lub na wniosek Rady Działalności PoŜytku Publicznego 
Województwa Opolskiego, 

3) w § 5 Regulaminu dodać obowiązek uzasadnienia przez Zarząd Województwa 
odmowy wprowadzenia trybu rozszerzonego konsultacji, 

4) w § 5 Regulaminu przy odwoływaniu się do wniosku o tryb rozszerzony zastosować 
prawidłową numerację, 

5) w § 7 ust.4 Regulaminu dodać wskaźniki ewaluacji liczby zgłoszonych i przyjętych 
uwag do konsultacji, 

6) w załączniku nr 1 do Regulaminu dodać oświadczenie organizacji dotyczące 
potwierdzenia zgodności danych ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

Mając powyŜsze na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


