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ZARZi\DZENIE Nr ..
PREZYDENTA MIASTA KF;DZIERZ~-KOZLE
z dniao.t .. ~ ... 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsuItacji projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
sciek6w na terenie Gminy K~dzierzyn-Ko:ile
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz.994, z pow. 2;m. 1») oraz § 4 uchwaly Nr LXIIV701110 Rady Miasta Kydzierzyn-Kozle '
z dnia 9 listopada 20 I Or. w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarz~dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0
wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyc~cych dzialalnosci statutowej tych
organizacji (Oz. Urz. Woj. Opolskiego Z 2010r. Nr 143, pOZ. 1689) zarz~dzam, co nastypuje:

§ 1. 1. Poddaje siy konsultacjom projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na
terenie Gminy Kydzierzyn-Kqzle.
2. Zatwierdza siy informacjy 0 konsultacjach,
do niniejs~ego zar~dzenia.

0

ktorych mowa w ust 1, w brzmieniu

stanowi~cym

zal~cznik

§ 2. Wykonanie za~dzen ia powierza siy Kierownikowi Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.
§ 3. Zar~dzenie podlega ogloszeniu na stronie internetowej . Urzydu Miasta, Biuletynie Informacji
Publicznej Urzydu Miasta K<;dzierzyn-Kozle oraz w sieci Intranet Urzydu Mias!a Kydzierzyn-Kozle.

§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.

\) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 20 18 r. poz. 1000 i 1349.
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Zatllcznik do zarz<Jdzenia Nr 1...... ..... !J./r..!..dKj;,b.J/D
Prezydenta Miasta Kydzierzyn-Koife
z

. , ,. .•j ~. ..."!..t....... 2018 r.
d rlla.M...I..

lnformacja

o prowadzonych konsulcacjach projcktu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekaw na
lerenie Gminy K~dzierLYn-Koile.
1. Zgodnie z § 1 us!. I uchwaty Nr LXm170111 0 Rady Miasta Kydzierzyn-Kozle z dnia 9.11.201 0 r.
sprawie okreslen ia szczcg6!owego sposobu konsultowania Z organizacjami pozal"Z.'fdowymi i podmiotami
wym ien ionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnoSc i potytku puhJicznego j 0 wolomariacie projekt6w aktow
prawa miej scowego w dzicdzinach dotycZ<!:cych dziala lnosci statutowej tych organ izacji zwanej dalej "uchwalll
w sprawie konsultacji", przedklada si y do konsultacji projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
sciek6w na terenie Glll iny Kt;dzierzyn-Kozle, w zakresie dotycz<lcym dzialalnoki statutowej organizacji (w
rozum ien iu § 2 pkt 6 uchwary w sprawie konsultacj i).
W

2. Projekt Regulaminu dostarczan ia wody i odprowadzania sciek6w oa tcrcnie Gminy K ~dz i erzyn- Koz l e,
zgodnie z § 5 ust. I pkt I i ust. 3 uchwafy w sprawie konsultacji podlega zam ieszczeni u na okres 7 dni :
- w Biuletyn ie In fonnacji Publ icznej,
- na stronle intcrnetowej Urzt;du Miasta Kr;dzierzyn-Koile.
3. Uwagi i wnioski dotyczllce konsuhowanego projektu Regulaminu ~a l~1;y zglaszac w fonnie pi scmnej
wtenninie 7 dnl od daty zamleszczenia infonnacji (tj. do dnla 0:{'~O.t ! 40.1~ .......... 2018r.) do Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urztrdll Miasta K~dzjerzyn-Koile (dokumcnty nalcZy ztotyc w Kancelarii
Og61 nej UM przy ul. Piramowicza 32 pok. 139), na formularzu uwag i wniosk6w stanowi<lcym za ll1cznik do
uchwaty w spawie konsultacj i.
4. Uwagi i wn ioski mog<l bye wnoszone przez osoby uprawnione do reprczenlaeji organizacj i, w (ym tahe
przcz ieh pelnomocnik6w. Do uwag nalezy dol'lczyc dokumenty okreslone w § 6 ust. 4 uehwaly w sprawie
konsultacji.
5. Uwagi i wn ioski z/otone po tcnnin ie okresJonym w pkt 3 oraz niespciniaj<}ce wymog6w fonnalnyeh
pozostawia si~ bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich lIzupcinienia.
6. Za termin zlozen ia uwag i wniosk6w uznaje s i~ datft ich \Vptywu do Urztrdu.
7. Uwagi i wniosk i anonimowe lub zlozone przez osoby, kt6rc nie udokumentowaly w spos6b okreslony
w § 6 ust. 4 uchwaly w sprawie konsultacji swojcgo uprawnienia do reprezentowania organizacji nic b~d~
pod/egaly rozpatrzeni u.
8. Po zakonczeniu konsu ltacj i Wydzial Ochrony Srodowiska i Ro/nictwa sporzqdzi zestawienie wszystkich
uwag i wniosk6w, celcm rozpatrzenia ich przez Prezydenta .
9. W tennin ie 14 dni od daty zakonczenia konsultacji przygotowane zostanle sprawozdanie z przebiegu
konsu[tacji zawieraj'lce zestawicnie zgloszonych uwag i wniosk6w wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta,
kt6re zostanie przed lozone do pub1icznej wiadomosci na stronic internelowej ww\v.kedzierzynkoz[e.pl oraz
www. bip.kedzierzynkozle.p l.
10. Konsuhacje majq charakter opiniodawczy a ich wyniki nie s<l
II. Konsultacje uwaZa sitr za watne bez wzghrdu na
pozal74dowych i pod lll iot6w, 0 kt6rych mowa w § 1 uchwaty.

wi~~ce

licz~

dla organ6w Gminy.

uezestniczqcych w nich orgalllzaCJl

12. Za przcprowadzenie konsultacj i odpowiada Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.
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