
UCHWAŁA NR 579/16 
ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 8 marca 2016 r. 
 

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu aktualizacji  
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  

dla Powiatu Opolskiego” 
 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia                         

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2015 r.                   

poz. 1440 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego                  

z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie 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, Zarząd Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt aktualizacji „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Opolskiego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie 21 dni od daty 

opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniach od 9 marca 2016 r.                       

do 29 marca 2016 r. 

3. Opinie, we wskazanym wyżej terminie, można składać za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: komunikacja@powiatopolski.pl,               

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,                      

o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). 

4. Opinia powinna zawierać: 

a) tytuł projektu uchwały, 

b) wskazanie miejsca, do którego odnosi się uwaga (strona, wiersz), 

c) prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu, 

d) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w lit. c, 

e) proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga. 
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5. Przeprowadzenie konsultacji ma charakter informacyjny. W konsultacjach mogą 

brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu opolskiego                         

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) 

działające na terenie powiatu opolskiego, w zakresie ich działalności statutowej. 

6. Ogłoszenia o konsultacjach zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatu 

Opolskiego, pod adresem: http://www.powiatopolski.pl w zakładce Ogłoszenia                       

i komunikaty, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego                               

pod adresem: http://bip.powiatopolski.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29. 

7. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji 

o przedmiocie i przebiegu konsultacji jest Naczelnik Wydziału Komunikacji –                  

Pani Wiesława Jaseniuk. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji. 

 
§ 3 

 
Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport podsumowujący. 

Raport będzie opublikowany na stronie internetowej Powiatu Opolskiego                             

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego, w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia konsultacji.  

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego: 

1. Henryk Lakwa  

2. Leonarda Płoszaj  

3. Krzysztof Wysdak  

4. Rudolf Mohlek  
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