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Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie
szczególowyc b zasad: wnoszenia inicjatyw obywatelskich, łwor.tenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych. promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formaln ych
wymogów, jakim mu szą odpowiadać s kład a ne projekty, stanowiące obywalelsą inicjatywę
uchwałodawczą·

t. Podstawa prawna:
l ) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia ła ln ości pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 45 0 z p6żn.zm.);
2) uchwała Nr LX IJ V701IJO Rady miasta K ędzie rzyn-K oź l e z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreś leni a szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządO\vymi
i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o dzi ałalności pożyt ku publicznego
i o wolonlariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
d zia łalnośc i statutowej tych organizacj i (Dz. Urz. Woj . Opolskiego Nr 143, poz. 1689);
3) zarząd zen ie 54/0r/2019 Prezydenta Miasta K ędz ie rzyn -K oź le z dnia 2 stycznia 2019 r.
w przedmiocie konsultacji projektu uchwaly Rady Miasta K ędzierzyn-K oź l e w sprawie
szczegółowyc h zasad:
wnoszenia inicjaty\v obywate lskich, tworzenia ko mitetów !OlcJalyw
uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyv.' u c hwałodawczyc h oraz fonnalnych wymogów,
jakim mu szą odpowiadać składane projekty, sta now i ące o bywa tel s ką inicjatywę uchwalodawczą .

2. Termin ogłoszenia konsultacj i:
Konsultacje zostały ogł oszone w dniu 2 stycznia 2019 r.
3. Termin prl.eprowadzenia konsultacji :
W dniach od 3 do 11 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Kędzie rzyn - Koź l e przed s tawił do ko nsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacj i Publ icznej www. bip.kedzierzynkozle.pl. oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta K ędzierzyn -K oi l e www.kedzierzynkozle.pl - projekt uch w ały
Rady Miasta Kęd zierzyn-K oźle w sprawie szczegółowyc h zasad : wnoszenia inicjaty\v obywatelskich,
komitetów
inicjatyw
uchwał odawczyc h,
promocji
obywatelsk ich
inicjaty w
tworzenia
uch wa łodawc zych oraz fonnaln ych wy mogów, jakim mu szą odpow iad ać składan e projekty.
stan owi ące oby wate l ską ini cjatyv.' ę uchwałodawczą.

4. Cel przeprowadzenia konsultacji :
Celem konsu ltacj i było zapoznanie s i ę z opiniami i uwagami organizacji pozarządowych d otyczącymi
projektu u c hwa ły Rady Mi asta Kędzierzyn -K oźle w sprawie szczegółowych zasad: wnoszenia
inicj atyw obywatelskich, h\.'Orzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich
inicjaty\v u c h wa łodawczyc h oraz ronnalnych wymogów, jakim m u szą odpow i adać składane projekty,
stanowiące o bywatelsk ą inicj at ywę u c hw a łodawczą.

5. Miejsce zamieszczenia informacji o rozpoczęciu konsullacji i treść konsultowanego aktu
prawa miejscowego :
Informacja o konsultacjach i treść projektu przedmiotowej uchwały zamieszczone zos tały
w Biuletynie informacj i Publicznej www . bip.kedzierzynkozle.pł oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta Kęd z ie rzyn- Koź l e www.kedzierLynkozle.pl .
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6. forma przeprowadzenia konsultacji:
Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały, na foru1Ulanu stanowiącym załącznik do
uchwały Rady Miasta Nr LX1W701 JtO z 9 listopada 2010 r. w sprawie okreś l e nia szczegółowego
sposobu konsultowania z organ izacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3
ustawy o działalnośc i pożyt ku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących d ziałalności statutowej tych organizacji, można było złożyć za pomocą
poczty elektronicznej na adres: or@kedzierzynkozle.pl lub pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta
K ędzierzyn-Koź ł e, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle przez osoby uprawnione
do reprezentowania organizacji pozarządowych .
7. Uwagi i wnioski do konsultowanego aktu prawa miejscowego:
W wyznaczonym terulinie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: or@kedzierzynkozle.pl oraz za
pomocą platFonny ePUAP Fundacja Wiedzieć Więcej wniosła 2 wnioski w przedmiocie projektu
przedmiotowej uchwały .
Zestawienie wniosków zg ło szo n ych do projektu u c hwały wraz ze szczegółov.ymi, uzasadnionymi
stanowiskami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wobec tych wniosków, stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźl e proponuje nie uwzgl ędniać w projekcie uc h wały kierowanym do
Rady Miasta Kęd z ierzyn - K oźle wniosków zaw ierających postulaty rozszerzenia katalogu sposobu
promowania obywatelskich ll1icjatyw uchwałodawczych o:
I) organizowanie spotkań infonnacyjno-promocyjnych z mieszkańcami , dotyczących projektu
uchwały w oparciu o jednostki pomocnicze gminy;
2) zamieszczanie informacji na s łupach ogło sze niowych i przystankach autobusowych;
3) rozwieszanie ogłoszeń. zgodnie z zasadami regulowanymj 7..arządzeniem Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-K oźle;

które, w Fonnie zaproponowanej przez wnios kodawcę, nie znajdują uzasadnienia prawnego
ani Faktycznego.
Treść § 7 projektu uchwaly stanowi kata ł og otwarty obejm ujący wyliczenie przykładowe
d op uszczaj ące
zastosowanie innych ni ż wym ienione sposoby promowania inicj atywy
uchwałodawczej, które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioskowane odesłanie
do od rębnej nieokre ś l onej regulacji dokonanej przez organ wykonawczy gminy, skutkowałoby
przekroczeniem granic delegacji ustawowej udzielonej organowi stanowiącemu gm iny. Ponadto
w treści wniosków użyt o nicspójnych wewnętrznie, a tym samym nieadekwatnych ś rodków techniki
prawodawczej.

SE'::~ASTA
-

' moniew RomanoiiJti:i::::::,.

Zestawienie wn iosków zgłoszonych do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
w sprawie szczegółowych zasad : wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzen ia kom itetów
inicjatyw uchwałodawczych , promocji obywatelskich IRlcJat)'w uchwa łodawczych oraz
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, stanowiące obywatelską
i nicjatywę uchwałodawczą wraz ze szczegółowymi sta nowiskami Prezydenta Miasta Kędzier.lyn
Koźle wobec tych wniosków i uzasadnieniem łych stanowisk.

L.p.
l.

Zgłoszone opinie,
uwa2i lub wnioski
Zmiana treśc i § 7 pkt 2
na następującą:

"organizO\vanie spot kań
informacyjnopromocyjnych z
m ie szka ńcami ,
d otyczącyc h

projektu
w oparciu o
jednostki pomocnicze
gminy".
dodanie § 7 pkt 4 o
uchwały

2.

na stęp uj ącej trcści:

a) zamieszczania
infonnacji na slu pach
ogłoszeniowych i
pr.qstankach
autobusowych,
b) zasady rozwieszania
ogłoszell w miejscach
wymienionych w
punkcie a) reguluje
zarządzenie Prezyden ta
Miasta K ędz i erzyn-

Stanowisko Prezydenta Miasta
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Prouonuje si~ nie u wzg l !tdniać wniosku. Zawane w projekcie
uchwały brzmienie §7 sfo rmułowane jest w postac i katalogu
otwartego. obejmującego l)'Jko wyliczenie pr.tykładowe. które
dopuszcza zastosowanie innych ni ż wymien ione sposoby
promowania inicjatywy uchwałodawczej. które nie są sprzeczne
z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioskowane przez
Funda cję Wiedzieć Więcej brzmienie zm.ienionego § 7 pkt 2 jest
zredagowane w sposób nieczyteIny, niezgodny z zasadami
prawidłowej regulacji. który m oże sk utk ować trudnościami z
interpretacją intencji prawodawcy.
Proponuje sie nie uwzgl ęd niać wniosku. Zawarte w projekcie
uchwaly brzmienie §7 s formułowane. j est w postaci kal'alogu
otwartego obejm uj ącego tylko wyliczenie przykładowe
dopuszczające zastosowanie innych niż wymienione sposoby
promowania inicjatywy uchwałodawczej . które nie są sprzeczne
z obow iązującymi prLepisami prawa. Wnioskowane przez
Fundację Wiedzieć Więcej bmnienie rozszerzenia §7 o pkt 4
jest zredagowane w sposób nieprawidłowy
niesp6jny
wewnęlfzn ie , niezgodnie ze strukturą przedmiotowej jednostki
redakcyjnej. Ponadto odes łani e do odrębnej ni eokreś l otlej
reb'Ulacji dokonanej przez organ wykonawczy gmilly
stanow iłoby
przekroczenie grallIc delegacji ustawowej
udzielonej organowi sta nowiące mu gminy.
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