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Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta
ustanowienia pomników przyrody. .

Kędzierzyn-Koźle

w sprawie

1. Opis przebiegu i wyników konsultacji.
Zgodnie z § 4 uchwały Nr LXIII/701l10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowana z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, na podstawie zarządzenia Nr 1474A10SRJ2017 Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 maja 2017r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Informacja
o prowadzonych konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie
ustanowienia pomników prŻyrody opublikowana została w dniu 15 maja 2017r. na stronie
internetowej www.kedzierzynkozle.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W terminie
wskazanym w Zarządzeniu Nr 1474A10SRJ2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11
maja 201 7r. wpłynął jeden formularz uwag i wniosków do projektu uchwały. W dniu 22.05.2017r.
Fundacja Wiedzieć Więcej . Pana Kamila Nowaka zaproponowała nadanie nazw przyszłym
pomnikom przyrody, tj.: dąb szypułkowy - "Perun", wiąz szypułkowy - " Swarożyc" .
2. Stanowisko Prezydenta Miasta

Kędzierzyn-Koźle.

Uwagi Fundacji Wiedzieć Więcej proponujące rozpoczęcie nadawania pomnikom przyrody
nazw własnych stanowi propozycję godną rozważenia. Dyskusyjne pozostają nazwy
zaproponowane przez fundację. W ocenie tut, organu tak ważna kwestia, jakąjest upodmiotowienie
pomników przyrody poprzez nadanie im nazw winno się odbyć w szerszej dyskusji społecznej.
Wobec powyższego kieruje się pod obrady niezmieniony projekt uchwały w sprawie
ustanowienia pomników przyrody wraz z poprawką zaproponowaną przez Fundację Wiedzieć
Więcej mającą na celu nadanie nazw ustanawianym pomnikom przyrody do rozważenia
i przegłosowania przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Postuluję przyjęcie projektu uchwały · w formie niezmienionej i zapoczątkowanie dyskusji
mającej na celu rozpoczęcie procesu oraz wYpracowanie zasad nadawania nazw istniejącym oraz
przyszłym pomnikom przyrody.
Sprawozdanie przedkłada się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej www.kedzierzynkozle.pl oraz www.bip.kedzierzynkozle.pl i dołącza się do projektu
aktu prawa miejscowego przedkładanego Radzie Miasta. '

Gmina Kędzierzyn-Kot.le
ul. Grzegorza Piramowicz8 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749·20·55-601

Kędzierzyn . Koźle
Mi;,sto

możliwości

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Kożle
t.l. +48 77 40 50 338
fax +48 77 40 50 385
e~melf: prezydent@kedzierzynkoz/e.pl

