
UCHWAŁA NR 513/16 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 3 lutego 2016 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego 

Na podstawie uchwały Nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w 

sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, 

Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w zw. z § 

3 uchwały Nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego w przedmiocie proponowanej 

zmiany granic miasta Opola w. zw. z art. 32 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z późn. zm.), zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego przeprowadzane będą w dniach od 4 lutego 2016 r. 

do 25 lutego 2016 roku. 

§ 2 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: 

1) otwartych spotkań z mieszkańcami, 

2) badania ankietowego, realizowanego poprzez umożliwienie uczestnictwa w konsultacjach w 

formie wyrażania swojej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych 

ankiet, 

3) narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową Powiatu Opolskiego 

www.powiatopolski.pl, 

4) skrzynek kontaktowych /skrzynek na uwagi,  umieszczonych w budynkach powiatowych lub 

w ogólnodostępnych miejscach, 

5) badań sondażowych na próbie reprezentatywnej. 

2. Każdy mieszkaniec Powiatu Opolskiego, biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją 

opinię w sprawie, w każdej z form konsultacji, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej, z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 5. 

§ 3 

1. Konsultacjom prowadzonym w formie otwartych spotkań z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, o 

której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) powyżej, przewodniczy Starosta Powiatu Opolskiego lub 

upoważniona przez niego osoba.  

2. Spotkanie z mieszkańcami Powiatu Opolskiego zostanie przeprowadzone w dniu 22 lutego 2016r. 

o godz.  18.00 w Auli Kościoła Św. Jadwigi w Opolu,  ul. Drzymały 1 

3. Porządek spotkania z mieszkańcami Powiatu Opolskiego obejmuje w szczególności: 

a. przedstawienie sprawy będącej przedmiotem konsultacji; 

b. dyskusję; 

c. udzielenie wyjaśnień w sprawie; 

d. ewentualne wypełnienie ankiety konsultacyjnej. 

4. Ze spotkania z mieszkańcami Powiatu Opolskiego sporządza się protokół odzwierciedlający w 

szczególności przebieg spotkania, opinie, wnioski i uwagi, co do konsultowanej sprawy.    

 

 

http://www.powiatopolski.pl/


§ 4 

1. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego przeprowadzone w formie badania 

ankietowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 powyżej, polegają na umieszczeniu w 

odpowiednim polu ankiety konsultacyjnej („JESTEM PRZECIW”, „JESTEM ZA”  

„WSTRZYMUJE SIĘ” znaku X, stanowiącego odpowiedź na zadane pytanie oraz wypełnieniu 

wszystkich koniecznych danych (Imię i Nazwisko oraz adres zamieszkania, własnoręczny podpis 

oraz datę). Ankietowany udzielając odpowiedzi, stawia znak X tylko w jednym polu. Odpowiedź 

na pytanie uważa się za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej nie postawiono znaku 

X w żadnym polu, postawiono znak X w więcej niż jednym polu lub nie wypełniono wszystkich 

koniecznych danych (Imię i Nazwisko oraz adres zamieszkania i własnoręczny podpis). 

2. Każdy mieszkaniec Powiatu Opolskiego, biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją 

opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej tylko jeden raz.  

3. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie następującej treści: 

„Czy jest Pani/Pan za zmianą dotychczasowych granic Powiatu Opolskiego, polegającą na 

wyłączeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i włączeniu do terytorium miasta Opola, części 

obszarów następujących gmin, tj.:  

1) z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru 

sołectwa Wrzoski,  

2) z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru 

sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, 

obszaru sołectwa Świerkle,  

3) z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,  

4) z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,  

5) z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada?”. 

4. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały. 

§ 5 

1. Arkusze ankiety konsultacyjnej zostaną udostępnione oraz zebrane: 

w holu  Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 oraz na terenie wszystkich gmin Powiatu 

Opolskiego oraz na spotkaniu z mieszkańcami Powiatu Opolskiego w dniu 22 lutego 2016r. o 

godz.  18.00 w Auli Kościoła Św. Jadwigi w Opolu,  ul. Drzymały 1 

2. Szczegółowe informacje dotyczące lokali, w których można  pobrać  i zwrócić ankiety na terenie 

poszczególnych gmin,  zostaną umieszczone w ogłoszeniach Zarządu Powiatu Opolskiego. 

3. Z konsultacji przeprowadzonych w formie ankiet konsultacyjnych sporządza się protokół 

uwzględniający w szczególności liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach oraz liczbę 

głosów popierających,  przeciwnych i wstrzymujących się. 

§ 6 

1. Konsultacje prowadzone w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) powyżej, polegają na: 

1) możliwości zadawania pytań, przedstawienia uwag, komentarzy, zastrzeżeń i opinii przez 

mieszkańców Powiatu Opolskiego na adres skrzynki e-mail konsultacje@powiatopolski.pl, 

wskazanej na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl, 

2) udostępnieniu na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl ankiety 

konsultacyjnej, o której mowa w § 4 powyżej, z możliwością jej odesłania na adres skrzynki 

e-mail:konsultacje@powiatopolski.pl ;  

2. Pytania, uwagi, komentarze, zastrzeżenia i opinie przedstawione przez mieszkańców Powiatu 

Opolskiego z wykorzystaniem skrzynki e-mail powinny zawierać Imię i Nazwisko oraz adres 

zamieszkania osoby, która jest ich autorem.  

3. Z konsultacji polegających na możliwości zadawania pytań, przedstawienia uwag, komentarzy, 

zastrzeżeń i opinii,  sporządza się protokół zawierający w szczególności konkluzje wynikające ze 

złożonych opinii, uwag, komentarzy, zastrzeżeń, wniosków i zadanych pytań. 

4. Nie można łączyć udziału w konsultacjach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 powyżej z udziałem 

w konsultacjach w formie ankiet konsultacyjnych, o których mowa w § 4 i § 5 powyżej. 

http://www.powiatopolski.pl/
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5. Wyniki konsultacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 powyżej, uwzględnia się w ramach 

protokołu z konsultacji przeprowadzonych w formie ankiet konsultacyjnych, o którym mowa w § 5 

ust. 3 powyżej.  

§ 7 

1. Konsultacje prowadzone w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, polegają na 

przedstawieniu przez mieszkańców Powiatu Opolskiego uwag (komentarzy, zastrzeżeń, 

opinii) w specjalnie przeznaczonych na ten cel skrzynkach, umieszczonych w: Starostwie 

Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29,  na terenie wszystkich gmin Powiatu Opolskiego oraz 

na spotkaniu z mieszkańcami Powiatu Opolskiego. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące lokali, w których można  pobrać  i zwrócić ankiety na 

terenie poszczególnych gmin  zostaną umieszczone w ogłoszeniach Zarządu Powiatu 

Opolskiego. 

3. Przedstawione uwagi (komentarze, zastrzeżenia, opinie) powinny zawierać Imię i Nazwisko 

oraz Adres zamieszkania osoby, która jest ich autorem.  

§ 8 

1. Badania sondażowe na próbie reprezentatywnej przeprowadzone zostaną przez profesjonalną firmę 

zewnętrzną i polegać będą na udzieleniu przez grupę respondentów, składającą się z mieszkańców 

Powiatu Opolskiego, odpowiedzi na pytanie: 

„Czy jest Pani/Pan za zmianą dotychczasowych granic Powiatu Opolskiego, polegającą na 

wyłączeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i włączeniu do terytorium miasta Opola części obszarów 

następujących gmin tj.:  

1) z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru 

sołectwa Wrzoski,  

2) z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru 

sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, 

obszaru sołectwa Świerkle,  

3) z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,  

4) z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,  

5) z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada?”. 

2. Z konsultacji przeprowadzonych w formie badań sondażowych na próbie reprezentatywnej,  

sporządza się protokół uwzględniający ich wyniki. 

§ 9 

1. W celu przeprowadzenia konsultacji, powołuje się zespół do wykonania wszystkich czynności 

związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konsultacji w składzie:  

1) Marzena Kazin  - przewodnicząca Zespołu (osoba upoważniona do udzielania    

          informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji), 

2) Barbara Gwóźdź  - zastępca przewodniczącej Zespołu 

3) Magdalena Fleszar – członek Zespołu 

4) Małgorzata Andrejczuk – członek Zespołu  

5) Manfred Kupka – członek Zespołu. 

2. Z przeprowadzonych konsultacji, zespół do wykonania wszystkich czynności związanych z 

przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konsultacji, sporządza raport podsumowujący. 

§  10 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Opolskiego. 

 

 



§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego 

1. Henryk Lakwa ........................... 

2. Leonarda Płoszaj………………. 

3. Krzysztof Wysdak……………… 

4. Rudolf Mohlek………………….. 

5. Sybilla Stelmach………………… 

 


