
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE OPOLE 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku publicz-

nego 

rada młodzieżo-

wa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu komisja bezpie-

czeństwa  

i porządku 

komisja urbani-

styczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnospraw-

nych 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 usta-

wy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności po-

żytku publicznego 

i o wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji zatrud-

nienia i instytu-

cjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2015 r. 

poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176)  

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 usta-

wy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji za-

wodowej i spo-

łecznej oraz za-

trudnianiu osób 

niepełnospraw-

nych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki Społecz-

nej z dnia 14 maja 

2014 r. w sprawie 

rad rynku pracy 

(Dz.U. poz. 630) – 

wcześniej PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra Gospo-

darki, Pracy i 

Polityki Społecz-

nej z dnia 25 mar-

ca 2003 r. ws. 

organizacji oraz 

trybu działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnospraw-

nych (Dz. U. Nr 

62, poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

http://www.opole.

pl/dzial/miasto/ce

ntrum-dialogu-

obywatelskie-

go/rada-

dzialalnosci-

pozytku-

publicznego/ 

http://www.opole.

pl/dzial/rada-

miasta-

opo-

la/mlodziezowa-

rada-miasta/ 

http://www.opole.

pl/dzial/miasto/dla

-

mieszkan-

cow/senior-w-

opolu/rada-

seniorow-miasta-

opola/ 

http://pup.opole.pl

/strona/powiatowa

-rada-rynku-

pracy/145 

https://www.opole

.pl/rada-sportu-

juz-dziala/ 

 

http://www.opole.

pl/komisja-

bezpieczenstwa-i-

porzadku-w-

opolu/ 

 

http://www.bip.u

m.opole.pl/?zarza

dze-

nia=1&eid=3746

&rejestr=1&idr=2

8343 

https://www.opole

.pl/dzial/miasto/dl

a-

mieszkan-

cow/sprawy-

spolecz-

ne/powiatowa-

spoleczna-rada-

ds-osob-

niepelnospraw-

nych/ 

 

Data powołania 

rady/komisji 

2015 2004 2014 2015(?) 2015(?) 2002 (uchwała 

RM) 

2003 2011 (ustalenie 

wcześniejszej daty 

https://www.opole.pl/rada-sportu-juz-dziala/
https://www.opole.pl/rada-sportu-juz-dziala/
https://www.opole.pl/rada-sportu-juz-dziala/
http://www.opole.pl/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-opolu/
http://www.opole.pl/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-opolu/
http://www.opole.pl/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-opolu/
http://www.opole.pl/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-opolu/
http://www.opole.pl/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-opolu/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/


nie jest możliwe) 

Akt normatywny 

powołujący ra-

dę/komisję 

Uchwała Nr 

LXVII/999/14 

Rady Miasta Opo-

la z dnia 6 listo-

pada 2014 r. w 

sprawie określenia 

trybu powoływa-

nia członków oraz 

organizacji i trybu 

działania Opol-

skiej Rady Dzia-

łalności Pożytku 

Publicznego 

Uchwała Nr 

XXXVII/369/04 

Rady Miasta Opo-

la z dnia 21 paź-

dziernika 2004 r. 

w sprawie wyra-

żenia zgody na 

utworzenie Mło-

dzieżowej Rady 

Miasta w Opolu i 

nadania jej statutu. 

Uchwała Nr 

LV/820/14 Rady 

Miasta Opola z 

dnia 27 lutego 

2014 r. w sprawie 

utworzenia Rady 

Seniorów Miasta 

Opola 

Zarządzenie Nr 

OR-

I.0050.417.2015 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 31 

lipca 2015 r. w 

sprawie powołania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w 

Opolu, zmienio-

nym Zarządze-

niem Nr OR.I-

0050.444.2015 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 27 

sierpnia 2015 r. i 

Zarządzeniem Nr 

OR.I-

0050.559.2015 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 12 

listopada 2015 r. 

(brak przedmio-

towych zarządzeń 

na stronie) 

Zarządzenie Nr 

OR-

I.0050.334.2015 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 03 

lipca 2015 r. 

(brak przedmio-

towych zarządzeń 

na stronie) 

Zarządzenia Nr 

OR-

I.0050.120.2015 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 27 

lutego 2015 r. w 

sprawie tworzenia 

oraz szczegóło-

wych zasad dzia-

łania komisji 

bezpieczeństwa i 

porządku oraz 

zarządzenia zmie-

niające: Nr OR-

I.0050.603.2015 z 

dnia 27 listopada 

2015 r. i Nr OR-

I.0050.104.2016 z 

dnia 25 lutego 

2016 r. 

Zarządzenie Nr 

OR.II-0155-

605/2003 Prezy-

denta Miasta Opo-

la z dnia 3 listo-

pada 2003 r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

oraz nadania regu-

laminu organiza-

cyjnego. 

Zarządzenie Nr 

Or.-

I.0050.144.2015 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 12 

marca 2015 r. 

 

 

ZARZADZENIE 

NR OR-

I.0050.149.2019 

PREZYDENTA 

MIASTA OPOLA 

z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie 

powołania Powia-

towej Społecznej 

Rady do Spraw 

Osób Niepełno-

sprawnych w 

mieście Opolu. 

(nowe) 

Obecnie obowią-

zujący akt norma-

tywny regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Uchwała Nr 

XXXIV/662/16 

Rady Miasta Opo-

la z dnia 24 listo-

pada 2016 r. w 

sprawie określenia 

trybu powoływa-

nia członków oraz 

organizacji i trybu 

działania Opol-

skiej Rady Dzia-

łalności Pożytku 

Publicznego 

Uchwała Nr 

XXIX/525/16 

Rady Miasta Opo-

la z dnia 7 lipca 

2016 r. w sprawie 

nadania statutu 

Młodzieżowej 

Rady Miasta w 

Opolu; zmieniona 

Uchwałą Nr 

LV/1089/18 Rady 

Miasta Opola z 

dnia 25 stycznia 

2018 r. 

Jw. Zarządzenie Nr 

OR-

I.0050.568.2017 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 23 

sierpnia 2017 r. 

zmieniające za-

rządzenie w spra-

wie powołania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w 

Opolu 

Zarządzenie Nr 

OR.I- 

0050.778.2017 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 22 

listopada 2017 r. 

w sprawie powo-

łania członków 

Rady Sportu 

Zarządzenie Nr 

OR-

I.0050.105.2018 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 20 

lutego 2018 r. w 

sprawie utworze-

nia oraz szczegó-

łowych zasad 

działania Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku w mie-

ście Opolu; 

Załącznik do ww. 

Zarządzenia Re-

gulamin Pracy 

Komisji Bezpie-

czeństwa i Po-

rządku w mieście 

Zarządzenie Nr 

OR-

I.0050.383.2013 

Prezydenta Miasta 

Opola z dnia 11 

lipca 2013 r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

oraz nadania regu-

laminu organiza-

cyjnego; 

załącznik do ww. 

zarządzenia Regu-

lamin organizacji i 

trybu działania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Uchwała Nr 

1/2017 Powiato-

wej Społecznej 

Rady ds. Osób 

Niepełnospraw-

nych z dnia 16 

stycznia 2017 r. 

ws. uchwalenia 

Regulamin orga-

nizacyjny Powia-

towej Społecznej 

Rady ds. Osób 

Niepełnospraw-

nych w mieście 

Opolu 



Opolu Architektonicznej 

Kompeten-

cje/zadania rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie ustawo-

wym) 

 kształtowanie u 

młodzieży poczu-

cia odpowiedzial-

ności obywatel-

skiej; promowanie 

idei społeczeństwa 

demokratycznego; 

wdrożenie ludzi 

młodych do samo-

rządności poprzez 

włączenie się do 

działań samorzą-

dowych; współ-

praca młodzieży z 

organami samo-

rządu lokalnego; 

prezentowanie 

potrzeb środowi-

ska młodzieżowe-

go wobec władz 

miasta oraz in-

nych instytucji; 

postulowanie do 

władz miasta w 

sprawach doty-

czących młodzie-

ży; promowanie 

wśród młodzieży 

kultury; opinio-

wanie projektów 

rozwiązań pro-

blemów dotyczą-

cych spraw mło-

dzieży przekaza-

nych Radzie do 

konsultacji. 

współprac z wła-

dzami miasta przy 

rozstrzyganiu 

istotnych spraw 

seniorów; integra-

cja i wspieranie 

środowiska osób 

starszych oraz 

reprezentowanie 

zbiorowych po-

trzeb osób star-

szych; przedsta-

wianie propozycji 

w zakresie ustala-

nia priorytetów i 

działań na rzecz 

seniorów; zgła-

szanie uwag do 

przekazanych do 

zaopiniowania 

aktów prawa 

miejscowego; 

wspieranie różno-

rodnych form 

działalności kultu-

ralnej i edukacyj-

nej; dążenie do 

odtwarzania i 

umacniania mię-

dzypokolenio-

wych więzi spo-

łecznych; współ-

działanie i współ-

praca z organiza-

cjami i instytu-

cjami działający-

mi na terenie 

Miasta; wydawa-

nie opinii, formu-

łowanie wniosków 

służących rozwo-

jowi działalności 

na rzecz seniorów, 

czynne uczestnic-

   Komisja opiniuje 

na posiedzeniach 

projekty doku-

mentów plani-

stycznych, spo-

rządzanych przez 

Prezydenta Miasta 

Opola 

Inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

integracji zawo-

dowej i społecznej 

osób niepełno-

sprawnych oraz 

realizacji praw 

osób niepełno-

sprawnych; opi-

niowanie projek-

tów miejskich 

programów dzia-

łań na rzecz osób 

niepełnospraw-

nych; ocena reali-

zacji programów; 

opiniowanie pro-

jektów uchwał i 

programów 

przyjmowanych 

przez RM Opola 

pod kątem ich 

skutków dla osób 

niepełnospraw-

nych; współpraca 

z Centrum Eduka-

cyjno-

Informacyjnym 

„Senior w Opolu” 



two w tworzeniu 

długofalowej 

polityki senioral-

nej miasta; 

wzmacnianie 

wpływu seniorów 

na decyzje podej-

mowane przez 

władze lokalne 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ samo-

rządowy 

18/3 (RM) +6 

(Prezydent) 

15 15 15/Prezydent m. 

Opola, Starosta 

powiatu opolskie-

go, 1 przedstawi-

ciel starostwa, 1 

przedstawiciel 

UM 

 8/Prezydent + 3 

przedstawicieli 

prezydenta + 2 

radnych + 2 

przedstawicieli 

Komendanta 

Miejskiego Policji 

9 (2013) 5/1 

Kadencja 2 lata 2 lata 4 lata 4 lata  3 lata  4 lata 

Organizacja we-

wnętrzna ra-

dy/komisji 

Prezydium rady: 

przewodniczący, 

wiceprzewodni-

czący, sekretarz 

Przewodniczący, 

2 wiceprzewodni-

czących, sekre-

tarz; komisje 

problemowe; sąd 

koleżeński 

Prezydium rady: 

przewodniczący, 

wiceprzewodni-

czący, sekretarz 

  Przewodniczący, 

zastępca 

Przewodniczący, 

sekretarz 

Prezydium: prze-

wodniczący (ka-

dencja jednorocz-

na), zastępca, 

sekretarz; zespoły 

problemowe 

Częstotliwość 

posiedzeń/ pod-

miot zwołujący 

Nie rzadziej niż 

raz na 2 miesią-

ce/przewodnicząc

y; na wniosek 

Prezydenta lub 

Przewodniczącego 

Rady albo 8 

członków Rady 

Nie rzadziej niż 

raz na kwartał; na 

wniosek 1/3 skła-

du ra-

dy/przewodnicząc

y 

Raz na kwar-

tał/przewodnicząc

y 

  Nie rzadziej niż 

raz na kwartał 

/przewodniczący 

W miarę potrzeby Brak przedmioto-

wej regulacji 

Tryb podejmowa-

nia decyzji 

w głosowaniu 

jawnym zwykłą 

większością gło-

sów w obecności 

nie mniejszej niż 

połowa składu 

Rady, w tym mi-

nimum 5 człon-

ków reprezentują-

cych sektor poza-

rządowy 

w głosowaniu 

jawnym zwykłą 

większością gło-

sów w obecności 

co najmniej poło-

wy składu Rady 

w głosowaniu 

jawnym zwykłą 

większością gło-

sów w obecności 

co najmniej poło-

wy składu Rady 

  Brak przedmioto-

wej regulacji 

Większość gło-

sów, w obecności 

co najmniej 4 

członków komisji, 

w przypadku 

równowagi gło-

sów decyzję po-

dejmuje przewod-

niczący 

w głosowaniu 

jawnym zwykłą 

większością gło-

sów w obecności 

co najmniej poło-

wy składu Rady 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę organiza-

Centrum Dialogu 

Obywatelskiego 

Biuro Rady Mia-

sta 

 PUP w Opolu  Wydział Zarzą-

dzania Kryzyso-

wego Urzędu 

Biuro Urbani-

styczne 

Wydział Zdrowia 

i Rozwoju Spo-

łecznego 



cyjno-techniczną Miasta Opola 

Uwagi Protokoły z posie-

dzeń Rady są 

dostępne na stro-

nie: 

http://www.opole.

pl/protokoly-

opolskiej-rady-

dzialalnosci-

pozytku-

publicznego/ 

       

 


