
                                                                               

Uchwała nr 8681/2023 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 
 
 
 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „ZABYTEK NA 
MEDAL” oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Opolskiego 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2094) w zw. z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), art. 
5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu konsultowania aktów 
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, 
stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 
listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego 
z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2014 r. poz. 2745), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
1. Zarząd Województwa Opolskiego przyjmuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa 
Opolskiego „ZABYTEK NA MEDAL”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów, oraz z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. 

3. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 2,  jest projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka 
Województwa Opolskiego „ZABYTEK NA MEDAL”. 

4. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Kultury 
i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie podstawowym w formie pisemnej. 
6. Konsultacje będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 
 

 
 



§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

Andrzej Buła  .................................... 

Zuzanna Donath-Kasiura ................... 

Zbigniew Kubalańca .......................... 

Szymon Ogłaza .................................. 

Antoni Konopka ….............................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UZASADNIENIE 

 
 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), jedną z form współpracy administracji 
publicznej z organizacjami pozarządowymi jest konsultowanie z nimi projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a także z Radą Działalności 
Pożytku Publicznego – w sferze zadań publicznych. 

Celem konsultacji jest włączenie organizacji pozarządowych prowadzących działalność na 
terenie województwa opolskiego w proces podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na ich 
funkcjonowanie i realizację celów statutowych. Konsultacje przeprowadzone zostaną dla pozyskania 
informacji oraz opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”, i tym samym posłużą 
dokonaniu wyboru najlepszych rozwiązań.  
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) jednostka samorządu 
terytorialnego może ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Na podstawie oraz art. 7a ust. 3 ww. 
ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały szczegółowe 
warunki i tryb przyznawania nagród, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub 
prawnej lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony 
kultury. 

Samorząd Województwa Opolskiego, realizując zadania w dziedzinie kultury, podjął działania 
zmierzające do opracowania szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka 
Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”, 
mającej na celu podkreślenie znaczenia ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego 
województwa opolskiego oraz propagowanie najlepszych wzorów utrzymania i zagospodarowania 
zabytków. 

W szczegółowych warunkach przyznawania nagród określa się wszelkie niezbędne regulacje 
dotyczące zasad i warunków przyznawania nagród, ogłaszania naboru wniosków oraz trybu składania 
i rozpatrywania wniosków. 

Mając powyższe na uwadze, uznaje się, że podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8681/2023 
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 23 stycznia 2023 r. 

 
Harmonogram konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”. 
 
 

1. Ogłoszenie konsultacji 

Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwały o przyjęciu projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego i rozpoczęciu konsultacji, zamieszczone zostanie ogłoszenie 
zawierające powyższą uchwałę Zarząd Województwa Opolskiego, wraz z projektem uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego, załącznikami oraz wzorem formularza zgłaszania uwag. 
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zostanie przekazany Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom zarejestrowanym na stronie bazango.opolskie.pl, a także osobom odpowiedzialnym 
za współpracę  z organizacjami pozarządowymi we wszystkich gminach na terenie województwa 
opolskiego.  

2. Rozpoczęcie konsultacji w dniu 25 stycznia 2023 r. 

3. Zgłaszanie uwag  

W formie pisemnej w terminie 25 stycznia–8 lutego 2023 r., poprzez przesłanie uwag: 
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dkd@opolskie.pl; 
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożenie w kancelarii ogólnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9,  45-869 Opole, lub 
w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek, 45-082 Opole. 
 

Uwagi mogą składać uprawnione podmioty, tj.:  
1) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność 
statutową na terenie województwa opolskiego, w obszarze podlegającym konsultacjom;  

2) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. 
 

Uwagi powinny być składane na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Harmonogramu konsultacji.  
 
4. Sporządzenie sprawozdania z konsultacji 

Po zakończeniu konsultacji Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego sporządzi zestawienie uwag oraz przedłoży pod 
obrady Zarządu Województwa Opolskiego sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. 
W terminie do 21 dni od dnia zakończenia konsultacji Zarząd Województwa Opolskiego 
rozstrzyga uwagi złożone w trakcie konsultacji. 

5. Publikacja sprawozdania z konsultacji 



Niezwłocznie po posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego sprawozdanie z przebiegu 
i wyników konsultacji zostanie zamieszczone w serwisie internetowym organizacji 
pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego. 

6. Przedłożenie konsultowanego dokumentu pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego  

Po zakończeniu konsultacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projekt uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków 
„ZABYTEK NA MEDAL” zostanie przedłożony pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego na 
najbliższej sesji. 

 

  



Załącznik nr 1  
do Harmonogramu konsultacji  

 
Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka 
Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA 

MEDAL” 
Termin zgłaszania uwag: 25 stycznia–8 lutego 2023 r. 

 

I. Informacja o zgłaszającym uwagi/wnioski: 
 
Nazwa organizacji   

Nr KRS   

Osoba do kontaktu   

Adres do korespondencji   

E-mail   

Nr telefonu kontaktowego   

Oświadczam(y), iż dane organizacji pozarządowej są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym oraz widnieją w aktualnym wyciągu z rejestru, ewidencji lub innego dokumentu  
 

….......…........................................................  
podpis(y) osób upoważnionych do 
reprezentowania organizacji 

 

II. Uwagi/wnioski zgłoszone do projektu programu 
 

Lp. 
Odwołanie się do miejsca  

w dokumencie 
 (rozdział, paragraf, nr strony) 

Obecny  
zapis 

Proponowany  
zapis 

Uzasadnienie zmiany 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

……     

Uwagi i wnioski można składać na wzorze niniejszego formularza: 
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dkd@opolskie.pl; 
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożone osobiście: 

 w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9,  45-869 
Opole 

 w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,               
ul. Piastowska 14 - Ostrówek, 45-082 Opole. 

 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 77 44 29 334 
 
*UWAGA: dopuszczalne jest dodawanie kolejnych wierszy w tabeli 


