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SESJA
Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

w dniu 27.09.2018 r.

Wnoszę

o przekazanie dokumentów korespondencji mieszkaóców osiedla Kłodnica ze

strażą miejską

na obrady komisji problemowych tj. Komisja Urbanistyki, Architektury i

Środowiska Naturalnego oraz Komisja Prawno-Administracyjna, a także w konsekwencji na
będzie

obrady sesji Rady Miasta, na której
utrzymania

czystości

i porządku na terenie Gminy

niezbędnym materiałem

uchwała dotycząca

Kędzierzyn-Koźle.

dowodowym przy procedowaniu zmian ww.

Uzasadnienie oraz pytania do
l. 4.05.2018 r. mieszkaniec ul.
zmianę uchwały

procedowana

Regulaminu

Dokumenty

są

uchwały.

wyjaśnienia:

Chełmońskiego

na osiedlu

Kłodnica złożył

Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania

czystości

WNIOSEK o
i

porządku

na

terenie gminy K-K. W tym samym dniu mieszkaócy budynku wielorodzinnego
(zamieszkałego

złożyli

do

Straży

Regulaminu

Miejskiej wniosek · o wyegzekwowanie przepisów

likwidację

gospodarskich. Petycja
uzasadnieniu

dotyczyła

przez petytora i co najmniej 3 inne rodziny), których

podając,

nielegalnie

zo~tała
że

utrzymywanych

przez

petycja,

obowiązującego

petytora

zwierząt

pozytywnie rozpatrzona mimo moich protestów w
Kędzierzyn-Koźle

"Rada Miasta

nie znajduje

prawnych i FAKTYCZNYCH STANOWIĄCYCH PRZESZKODY do

rozważenia

przesłanek .

zawartej w

petycji propozycji"!

• Czy protesty mieszkaóców ul.

Chełmońskiego

rozpatrzenia petycji o

zmianę obowiązujących

żądania

stoją

petytora nie

w

sprzeczności

me

są przesłanką

do negatywnego

przepisów? czy zweryfikowano, czy

z interesem mieszkaóców

sąsiednich

nieruchomości?

• czy komisja urbanistyki

podjęła decyzję

jakiej podstawie wysnuto wniosek,

o wizji lokalnej na tej

że

nie

rozpatrzenia petycji?
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nieruchomości?

istnieją przesłanki

Na

do negatywnego

• czy ustalono o jakie zwierzęta chodzi i w jakiej
•

Straż

Miejska nie

Uchwałę,
została

podjęła działań

która nigdy nie

została

na

ilości?

pisemną prośbę sąsiadów powołując się

przez Radę Miasta

podjęta

na

(zmiana Regulaminu nie

uchwalona),

• dlaczego Radni, którzy tak chętnie opowiadali ostatnio o swoich wizytach na osiedlu Rogi
nie zdecydowali

się

na podobne opwiedziny na ul.

Chełmońskiego?

Załączniki:

l. Pismo

2.

mieszkańców

Odpowiedź

do Komendanta

Komendanta

Straży

Straży

Miejskiej z dnia 04.05.2018 r.

Miejskiej na pismo

mieszkańców.

Z

poważaniem

Przemysław
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