
Załącznik nr 2   

do Uchwały Nr 3431/2020 

                     Zarządu Województwa Opolskiego  

                                    z dnia 22 września 2020 r. 

 
 

Harmonogram konsultacji projektu Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego   

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 

Publicznego na lata 2021 - 2025 

 
1. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na lata 2021 - 2025, ogłoszenie nt. konsultacji wraz  

z ww. projektem Programu zostaną zamieszczone w portalu organizacji pozarządowych 

Województwa Opolskiego www.ngo.opolskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu 

Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego oraz przekazane drogą mailową osobom odpowiedzialnym za współpracę we 

wszystkich gminach na terenie województwa opolskiego.  

2. Po upublicznieniu ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji, projekt uchwały zostanie przedłożony 

do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. 

3. W terminie od dnia 23 września 2020 r. do dnia 07 października 2020 r.: 

a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa 

opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom będą mogły zgłaszać uwagi i wnioski do  

ww. projektu Programu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu 

konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Opolskiego i załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, dostępnego  

w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.opolskie.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Uwagi i wnioski można składać na platformie 

internetowej www.ngo.opolskie.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

bdo@opolskie.pl lub listownie albo osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; 

b) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego zaopiniuje ww. projekt 

Programu. 

4. W ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji pracownicy Biura Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego sporządzą zestawienie 

uwag oraz sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, celem przedłożenia ich pod obrady 

Zarządu Województwa Opolskiego. 

5. W terminie do 21 dni od zakończenia konsultacji Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzyga 

uwagi złożone w trakcie konsultacji, przyjmuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji 

oraz przyjmuje uchwałę przyjmującą projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.  

6. Niezwłocznie po posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego zostanie upublicznione 

sprawozdanie z przebiegu konsultacji w portalu organizacji pozarządowych Województwa 

Opolskiego www.engo.opolskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu 

Województwa Opolskiego. 

7. Po zakończeniu konsultacji i przyjęciu projektu uchwały przez Zarząd Województwa 

Opolskiego, zostanie on przedłożony pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego  

na najbliższej sesji. 


