
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3743/2020  

 Zarządu Województwa Opolskiego 

       z dnia 16 listopada 2020r. 

 

Harmonogram konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu   

 

1. Na 3 dni przed upublicznieniem ogłoszenia o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania statutu 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu: 

- opublikowanie zaproszenia w serwisach internetowych organizacji pozarządowych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl i www.ngo.opolskie.pl  

2. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwały o przyjęciu projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego i rozpoczęciu konsultacji, zamieszczenie ogłoszenia 
zawierającego powyższą uchwałę wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  
i załącznikami w BIP, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz przekazanie drogą mailową osobom 
odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi we wszystkich gminach na 
terenie województwa opolskiego.  

3. W dniu upublicznienia ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji, przedłożenie projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego za 
pośrednictwem Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. 

4. W terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji: 

a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa 

opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom będą mogły zgłaszać uwagi do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 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, dostępnym w serwisach internetowych 

organizacji pozarządowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie albo 

osobiście w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego; 

b) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego opiniuje projekt uchwały 

Sejmiku Województwa Opolskiego. 

5.    W ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji sporządzenie przez pracownika Departamentu  

Kultury, Sportu i Turystyki zestawienia wszystkich uwag oraz sprawozdania z przebiegu 

i wyników konsultacji celem przedłożenia ich pod obrady Zarządu Województwa Opolskiego. 

6.     W terminie 21 dni od zakończenia konsultacji Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzyga uwagi 

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

oraz projekt uchwały.  

7.    Niezwłocznie po posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego upublicznienie   sprawozdania  

  w serwisach internetowych organizacji pozarządowych oraz w BIP. 

8.    Po zakończeniu konsultacji i przyjęciu projektu uchwały przez Zarząd Województwa Opolskiego 

przedłożenie ich pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego na najbliższej sesji. 

 

http://www.opolskie.pl/

