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ZARZĄDZENIE Nr' “mi/“jm ¦'/-¿"”f 'r'
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOZLE
r'1_.-"' I

_

z dnia :Ęřf..`żer:;fi`.t.rf.. 2018 r.
l

.I

'u

-'

I

I

J'i

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztow inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z201? r.
poz. 1375. z pożn. zm'i) oraz § 4 uchwały Nr LXlll/T'Ol/ 10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada

2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacj amí pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 143. poz. 1689) zarządzam,J co następuje:

§1. 1.Poddaje się konsultacjom projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę
w ssprawie zasad itrybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub
dofinansowanie kosztow inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Zatwierdza się informacje` okonsultacjach. oktorych mowa. wust. 1, wbrzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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n Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2235 oraz z 2018r. poz. 13D
l

'

'-'=' 'i

i!

"- fi
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Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia-E. “e .i:t'1~:i?.'i`.s5:'..201 8 r.

Informacja
o prowadzonych konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej
uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Zgodnie z§ l ust. l uchwały Nr LXlll/701/ 10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9.1 '1.2lllllr.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania zorganizacjami pozarządowymi ipodmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego io wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanej dalej „uchwałą
w sprawie konsultacji”, przedkłada się do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn'Kożle
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji (w rozumieniu § 2 pkt 6 uchwały w sprawie
konsultacji).
Ż. Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie zasad itrybu
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska igospodarki wodnej zgodnie z § 5 ust. l pktl i ust.3 uchwały
w sprawie konsultacji podlega zamieszczeniu na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

3. Uwagi iwnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały¬ należy zgłaszać wformie pisemnej
wterrninie 'i' dni od daty zamieszczenia informacji (tj. do dnia Qłf'flßārﬁ...... 2018r.) do 1Wydziału
Ochrony Środowiska iRolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (dokumenty należy złożyć w Kancelarii
Ogólnej UM przy ul. Piramowicza 32 pok. 139) na formularzu uwag iwniosków stanowiącym załącznik do
niniejszej informacji.
4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także
przez ich pełnomocników. Do uwag należy dołączyć dokumenty określone w§ 6 ust. 4 uchwały w sprawie
konsultacji.

5. Uwagi iwnioski złożone po terminie określonym wust. 3 oraz nie spełniające wymogów formalnych
pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.
6. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu.
7. Uwagi iwnioski anonimowe lub złożone przez osoby, które nie udokumentowały w sposób określony
w§ 6 ust. 4 uchwały w sprawie konsultacji swojego uprawnienia do reprezentowania organizacji nie będą
podlegały rozpatrzeniu.

3. Po zakończeniu konsultacji Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa sporządzi zestawienie wszystkich
uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Prezydenta.

9. W terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowane zostanie sprawozdanie zprzebiegu

konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych uwag iwniosków wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta,
które zostanie przedłożone do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl oraz
www.bip.kedzierzynkozle.pl .

10. Zgodnie z § S Uchwały w sprawie konsultacji, konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki
nie są wiążące dla organów Gminy.
11.Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały.
12. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
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ZAŁĄCZNIKI:

l) Projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie zasad itrybu udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztow
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
2) Wzór formularza uwag íwniosków do konsultowanej uchwały (załącznik do uchwały Nr LXIIIITÜUIÜ
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r.).
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Projekt

UCHWAŁA NR .........
r
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOZLE
z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy KędzierzynKozle na finansowanie lub dofinansowanie kosztow inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 403 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27'kwietnia 2001 r. Prawo ochronyr środowiska (Dz. U.

z 201? r. poz. 519 z pozn. zm.n) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala. co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVll/4461' I? Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zdnia 23 wrzesnia 201?r r. w sprawie
zasad itrybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na .finansowanie lub

doﬁnansowanic kosztow inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Opoł.

z 201? r. poz. 2433) § 25 otrzymuje brzmienie:

..§ 25. 1tif'nioski dotyczące inwestycji rozpoczętych w okresie obowiązywania uchwały Nr “1129111
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 1824) będą
przyjmoc do 31 marca 2018 z”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§3. 'Uchwała wchodzi w życie po upływie
Woj cwodztwa Opolskiego.

14 dni od dnia ogłoszenia. w Dzienniku Urzędowym
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Załącznik do uehi'sałjr Nr LXIIUTÜIHÜ
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 9 listopada 2010 r.

FORMULA RZ

do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów.

LP

Projekt aktu prawa miejscowego, który podlega konsultacji:
Uchwała Nr
z dnia
Rady,F Miasta KędzierzynKoźle w sprawie .................................................................................
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Projekt zmiany brzmienia dotychczasowego zapisu lub wprowadzenia nowego
przepisu:
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Uzasadnienie wprowadzenia zmiany dotychczasowego zapisu lub nowego
przepisu:
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(podpisy osób reprezentuj ących organizacje 11.11; podmiot)

