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Odnosząc się do Pana pytań zawartych w treści wniosku informuję, 'iż :

I) Pr(}zydent Miasta Kędzierzyn-Koźle:
a) w <l.niu 30 lipca 2018 r. otrzymała o

Przewodniczącego

Rady Miasta pIsmo

dotyczące:

- zbadania czy złożone w dniu 27 lipca 2018 r. pismo dotyczące przestrzegania
zapisów uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle,
zwane dalej "petycją", jest petycją w rozumieniu ustawy z dnia II lipca 2014 r.
o petycjach,
- przeanalizowania mo ż liwości realizacji ww. petycji,
b) w dniu 4 września 2018 r. otrzymała o Przewodniczącego Rady Miasta pIsmo
dotyczące :

- zbadania czy złożone w dniu 3 wrześni a 2018 r. pismo dotyczące "zachowania
zapisów obowiązującego Regulaminu 'utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Kędzierzyn-Koźle, dla obszar osiedla Rogi", zwane dalej "petycją", jest petycją
w rozumieniu ustawy z dnia II lipca 2014 r. o petycjach,
- przeanalizowania możliwości realizacji ww., petycji;
2) zgodnie z:
a) art. 30 ust. 2 pkt I . ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym _
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późno zm.), do zadań prezydenta miasta należy
w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
b) § 2 ust. 2 pkt 3 Statutu Osied la Rogi, zadania określone w ust. I samorząd
mieszkańców Osiedla realizuje w szczególności poprzez zajmowanie stanowiska wobec
przedkładanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych i innych rozstrzygnięć
oraz planowanych zamierzeń organów Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych
i innych podmiotów w sprawach należących do zadań samorządu mieszkańców
Osiedla;
3) Prezydent Miasta na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Statutu Osiedla Rogi w związku z art. 30
ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późno zm.), a także stanowiska Komisji Urbanistyki, Architektury i Środowiska
Naturalnego Rady Miasta Kędzierzyn-Koź le (o którym mowa w pkt 5), w toku
dokonywania analizy moż l iwości realizacji przedmiotu petycji, skierowała do Rady
Osiedla Rogi celem wyrażenia opinii:
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a) petycję złożoną w dniu 27 lipca 2018 r. w części dotyczącej postulowanych w niej
zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gmii;ly Kędzierzyn
Koźle dla obszaru Osiedla Rogi ,
b) petycję złożoną w dniu 3 września 2018 r. zawierającą postulat pozostawienia
aktualnego brzmienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kędzierzyn-Koźle bez zmian dla obszaru Osiedla Rogi;
4) przedmiot ww. petycji został skierowany do Rady Osiedla Rogi pismem z dnia
12 września 2018 r. ze względu na ustalenie wykluczających się postulatów zawartych
. w obl~ petycjach, a dotyczących żywotnych interesów mieszkańców osiedla Rogi;
5) informacje o stanie zaawansowania toczonych postępowań wyjaśniających wobec
ww. obydwu petycji, sporządzonych w dniu 21 września 2018 r. (piątek) przekazano do
Przewodniczącego Rady Miasta, za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w dniu
24 września 2018 r. (poniedziałek) niezwłocznie po ich podpisaniu;
6) wyrażone, zgodnie z przepisami cytowanymi w pkt 2 oraz stanowiskiem Komisji
Urbanistyki, Architektury i Srodowiska Naturalnego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z 21 sierpnia 2018 r.:
a) opinia Rady Osiedla Rogi z dnia 19 września 2018 r. w przedmiocie wnioskowanym
przez Komisję Urbanistyki, Architektury i Środowiska Naturalnego Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle - wpłynęła w dniu 28 września 2018 r.,
b) opinia Rady Osiedla Rogi z dnia 3 października 2018 r. w przedmiocie
wnioskowanym przez Prezydenta Miasta Kędz ierzyn-Koźle -. wpłynęła w dniu
4 października 2018 r.;

7) wyżej podjęte działania w zakresie złożonych w dniach 21 czerwca 2018 r., 27 lipca
2018 r. oraz 3 września 2018 r. petycji, obejmujących - wykluczające s ię - postulaty
dotyczące brzmienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Kędzierzyn-Koźle mają na celu:
a) reali zację wniosku zawartego w stanowisku Komisji Urbanistyki, Architektury
i Środowiska Naturalnego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 sierpnia 2018 r. wraz
z wykorzystaniem instrumentów opiniotwórczych przewidzianych w przepisach prawa,
b) zaopiniowanie i uzgodnienie kierunku działań Rady Miasta i Prezydenta Miasta
w zakresie objętym postulatami zawartymi w ww. 3 petycjach.
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