Roczna informacja o petycjach wniesionych do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle lub Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
stosownie do wymogu art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
Rok
2015

2016

L. p.
1.
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Przedmiot petycji
Sposób załatwienia petycji
niewpuszczanie na teren miasta
1) wydano Zarządzenie Nr 664/KST/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie braku zgody na
cyrku
wykorzystującego
udostępnianie mienia stanowiącego własność Gminy Kędzierzyn-Koźle dla potrzeb organizacji
zwierzęta
widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt;
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2) zwrócono się w dniu 2 lutego 2016 r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie
podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej, do
właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle o nieudostępnianie
nieruchomości dla potrzeb organizacji widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt.
1) w ramach możliwości budżetowych zaplanowano do końca 2016 r. roku zastąpienie
użytkowanych systemów XP na systemy wspierane przez producenta;
2) Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przekazał w dniu
25 kwietnia 2016 r. szkołom i gimnazjom „Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury
Informatycznej”.
poinformowano petytora, iż w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle od 1990 r. funkcjonuje
„biblioteka samorządowca”, w której skład wchodzi ponad 1000 pozycji książkowych służących
podnoszeniu kwalifikacji pracownikom urzędu
poinformowano petytora, iż do wyłącznej kompetencji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle należy
podjęcie uchwały w przedmiocie nadania nazwy rondu w K-Koźlu.
wniosek, stanowiący element petycji, został zarchiwizowany w trybie przewidzianym w
Instrukcji Archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14,
poz. 67)
skierowano w dniach 4-5 października 2016 r. do dyrektorów szkół podstawowych z obszaru
Kędzierzyna-Koźla informację o III edycji programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa
Łazienka”
1) dokonano analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP – pod
kątem zachowania standardów otwartości danych;
2) utworzono zakładkę „Ponowne wykorzystywanie” na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej

2017

1.

2.

3.

opublikowanie w BIP UMKK
protokołów Komisji PrawnoAdministracyjnej RM K-Koźle,
zgodnie z § 78 ust. 1 pkt 3 Statutu
Gminy K-Koźle
podjęcie przez Radę Miejską
uchwały w sprawie zapewnienia
warunków do osiedlenia się w
Kędzierzynie-Koźlu co najmniej
jednej rodziny z miasta Aleppo
lub innych miast w Syrii,
obejmującej
możliwość
zamieszkania i okresowe wsparcie
finansowe
1) publikowanie w BIP Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle
wszystkich dokumentów
w standardzie plików tekstowych
np. PDF, doc, odt
umożliwiających ich odczyt przez
osoby niewidome przy użyciu
specjalnego oprogramowania;
2) dostosowanie dotychczas
umieszczonych dokumentów w
powyższym standardzie;
3) publikowanie wszelkich
formularzy lub ankiet
(prowadzonych w wersji do
wydruku i przesłania) w wersji
edytowalnej

4.

zmiany organizacyjne obchodów
Święta Niepodległości

opublikowano na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji
Publicznej protokoły Komisji Prawno-Administracyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle negatywnie rozpatrzyła petycję w sprawie zapewnienia warunków
do osiedlenia się w Kędzierzynie-Koźlu co najmniej jednej rodziny z miasta Aleppo lub innych
miast w Syrii, obejmującej możliwość zamieszkania i okresowe wsparcie finansowe

1) na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej
w miarę możliwości zamieszczane są dokumenty w wersji PDF z możliwością przeszukiwania, za
wyjątkiem zeskanowanych pism odręcznych typu interpelacje radnych, oświadczenia majątkowe,
załączniki graficzne;
2) ze względu na dużą ilość plików już zamieszczonych w BIP będą one sukcesywnie analizowane
i zmieniane do postaci plików tekstowych np. PDF, doc, odt, umożliwiających ich odczyt przez
osoby niewidome przy użyciu specjalnego oprogramowania;
3) wszystkie formularze lub ankiety (prowadzone w wersji do wydruku i przesłania). będą od
1 maja 2017 r. publikowane w BIP w wersji edytowalnej.

1) organizowane od 2015 r. obchody Święta Niepodległości nie obejmują przemówień
przedstawicieli władz;
2) wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych jest od 2015 r. elementem programu obchodów Święta
Niepodległości;
3) propozycja przeprowadzenia na dwa tygodnie przez obchodami Święta Niepodległości
konkursu patriotyczno-obywatelskiego wśród lokalnej społeczności na najpiękniej udekorowane
patriotycznie osiedla Kędzierzyna-Koźla została skierowana do zaopiniowania przez organy
osiedli; spośród 16 zarządów osiedli zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle tylko
jeden poparł postulat a pozostałe wyraziły negatywną opinię lub odstąpiły od jej wyrażenia;
propozycja przeprowadzenia przed obchodami Święta Niepodległości konkursu patriotyczno-
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uchwale o zasadach najmu lokali
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obywatelskiego wśród lokalnej społeczności na najpiękniej udekorowane patriotycznie osiedla
Kędzierzyna-Koźla nie została zatem przyjęta do realizacji z uwagi na brak istotnego poparcia tej
inicjatywy przez organy samorządów mieszkańców osiedli, które miałyby aktywnie uczestniczyć
w ww. przedsięwzięciu;
4) ze względu na występowanie w listopadzie niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie
przewiduje się wprowadzenia do programu obchodów Święta Niepodległości biesiad na otwartym
terenie.
Rada
Miasta
Kędzierzyn-Koźle
negatywnie
rozpatrzyła
petycję
wielokrotną
„o wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle”

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle pozytywnie rozpatrzyła petycję o zastąpienie nazwy ulicy 9 Maja
(1945 roku), upamiętniającej zakończenie II wojny światowej, nazwą 9 Maja (1950 roku),
upamiętniającej rocznicę ogłoszenia Planu Schumana, obchodzonej jako Dzień Europy,
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle negatywnie rozpatrzyła petycję o wprowadzenie zmian do uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Kędzierzyn-Koźle
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle na sesji w dniu 26 października 2017 r. nie rozstrzygnęła o
sposobie załatwienia ww. petycji
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle negatywnie rozpatrzyła petycję o wprowadzenie zmian do
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Kędzierzyn-Koźle

do dnia 7 listopada 2017 r. na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie
Informacji Publicznej zostały zamieszczone wszystkie dotychczas nieopublikowane protokoły
Komisji Prawno-Administracyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 2017 r.

z uwagi na stanowisko instytucji zarządzającej zbiorami filii Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Kędzierzynie-Koźlu, aktualnie nie zachodzą przesłanki prawne i faktyczne do
realizacji zawartego w petycji postulatu zainicjowania przejęcia przedmiotowych zbiorów
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Petycja w przedmiocie utworzenia
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komunikację miejską w celu
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w
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postulat zawarty w petycji nie może być zrealizowany, ponieważ pozostaje w sprzeczności z
wyrażonymi w art. 7 i art. 91 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zasadami uczciwej
konkurencji oraz stosowania kryteriów oceny ofert odnoszących się wyłącznie do przedmiotu
zamówienia
termin rozpoczęcia prac budowlanych – remontu targowiska miejskiego położonego przy ulicy
Konstantego Damrota w Kędzierzynie-Koźlu, został przesunięty na dzień 1 sierpnia 2018 r.

w związku z wprowadzeniem przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle do planu wydatków budżetu
miasta na rok 2018 wydatków zadania inwestycyjnego pn. „PT i wykonanie budowy/przebudowy
ul. Krzywej” o wartości 60 000 zł., Gmina Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2018 r. rozpocznie
realizację tego zadania inwestycyjnego poprzez zlecenie wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej. Po sporządzeniu ww. dokumentacji, w oparciu o określony w niej szacunkowy
koszt realizacji inwestycji zostanie ustalona kwota planowanych wydatków na ten cel oraz
przewidywany termin realizacji zadania.
skierowano w dniach 2- 5 marca 2018 r. właściwym w przedmiocie petycji kierownikowi
Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta KędzierzynKoźle oraz dyrektorom szkół podstawowych z obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle „informację
o niekomercyjnym projekcie pn. Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018”.
w ramach koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy cmentarza komunalnego przy
ul. Gajowej w Kędzierzynie-Koźlu przewidziano przeznaczenie części sąsiadującego z tym
cmentarzem terenu na grzebowisko dla zwierząt domowych wraz z obiektem przeznaczonym do
ich kremacji.
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle negatywnie rozpatrzyła petycję o zniesienie opłat za parkingi na
terenie miasta Kędzierzyna-Koźla, nie znajdując przesłanek prawnych i faktycznych do
zniesienia tych opłat.
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle negatywnie rozpatrzyła petycję o „zniesienie na okres wakacji

i ferii szkolnych opłat za komunikację miejską w celu wzmożenia aktywności
rekreacyjnej, kulturalnej i społecznej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla”, nie znajdując
przesłanek prawnych i faktycznych do zniesienia tych opłat.

w związku z wprowadzeniem przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle do planu wydatków budżetu
miasta na rok 2018 wydatków zadania inwestycyjnego pn. „PT i przebudowa ulic Kościelnej i
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Uchwały Rady Miasta w K-Koźlu
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Śródmiejskiego”
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Petycja „o przeprowadzenie na
koszt Gminy kompleksowego
przebadania wód gruntowych na
części nieruchomości zajmowanej
przez ROD „Przyjaźń””
Petycja „o wykorzystanie Klonu
zwyczajnego
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domowych
dla
miasta
Kędzierzyna-Koźla”

Zaścianek” o wartości 50 000 zł., Gmina Kędzierzyn-Koźle w 2018 r. rozpocznie realizację tego
zadania inwestycyjnego poprzez zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, której zakres
rzeczowy będzie obejmować m. in. budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej.
Po sporządzeniu ww. dokumentacji, w oparciu o określony w niej szacunkowy koszt realizacji
inwestycji zostanie ustalona kwota planowanych wydatków na ten cel oraz przewidywany termin
realizacji zadania.
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle pozytywnie rozpatrzyła petycję „o zmianę uchwały Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”.

zawarty w petycji postulat utworzenia „społecznego Parku Śródmiejskiego” może zostać
zrealizowany na części stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle działki nr 1239/2
o. Kłodnica w rejonie ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu (o powierzchni ok.
0,21 ha) lub na części stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle działki nr 82/1
obręb Kędzierzyn w rejonie ul. Odrzańskiej w Kędzierzynie-Koźlu (o powierzchni 0,4459 ha) na
warunkach określonych w zawartej - pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a petytorem - umowie
użyczenia ww. części nieruchomości (w terminie jednego miesiąca od daty wyrażenia przez
petytora na piśmie oświadczenia woli zawarcia takiej umowy zostanie sporządzony przez Gminę
stosowny projekt).
Gmina Kędzierzyn-Koźle do końca lipca 2018 r. przeprowadzi badania jakości wód przy ujściu
drenażu wód podziemnych do rowu R-3 zlokalizowanego w sąsiedztwie ROD „Przyjaźń”.

w wyniku analiz przeprowadzonych i zleconych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odmiana Klonu zwyczajnego Schwedlera (Acer platonoides
„Schwedleri”) będzie wykorzystywana w urozmaiconych nasadzeniach zastępczych oraz
alejowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle stwierdziła, iż nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji
o „obniżenie opłat za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych dla miasta Kędzierzyna-Koźla”
Petycję przekazano:
a) Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
b) Prezesowi Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o. o .,
c) Prezesowi Zarządu PCC Energetyki Blachownia Spółka z o. o.,
do rozpatrzenia zgodnie z właściwością określoną w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1152).
13.
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Petycja „w sprawie przejęcia
Fortu
Wilhelma
z
Basztą
Monralemberta w zasoby własne
Miasta Kędzierzyn-Koźle”
Petycja w przedmiocie „zmiany
Uchwały Rady Miasta w K-Koźlu
z dnia 31.05.2016 r. nr
XXX/248/16
w
sprawie
Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy KKoźle”
Petycja
w
przedmiocie
„unieważnienia konkursu na
dyrektora
Publicznego
przedszkola
nr
17
w Kędzierzynie-Koźlu”

16.
Petycja
w przedmiocie
pozostawienia
obecnej
Pani
Dyrektor
Publicznego
Przedszkola nr 17 na swoim
stanowisku

17.

Petycja w przedmiocie:
1) bezpłatnego przejęcia wyspy
przez Miasto Kędzierzyn-Koźle i
jej zagospodarowania do celów
niekomercyjnych;
2) zorganizowania spotkania z
zainteresowanymi podmiotami i
mieszkańcami w celu stworzenia

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle pozytywnie rozpatrzyła petycję „w sprawie przejęcia Fortu
Fryderyka Wilhelma z Basztą Montalemberta w zasoby własne Miasta Kędzierzyn-Koźle”.
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle negatywnie rozpatrzyła petycję „o zmianę Uchwały Rady Miasta
w K-Koźlu z dnia 31.05.2016 r. nr XXX/248/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy K-Koźle”.

nie znaleziono podstaw prawnych i faktycznych do unieważnienia konkursu na Dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu i zarządzenia ponownego jego
przeprowadzenia.
1) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle stwierdziła, iż nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji
„za pozostawieniem obecnej Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17 na swoim
stanowisku”; petycję przekazano Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle do rozpatrzenia
zgodnie z właściwością określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996, z późn. zm.);
2) nie znaleziono podstaw prawnych i faktycznych do unieważnienia konkursu na Dyrektora
PP17 i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia, a w konsekwencji pozostawienia na
stanowisku obecnego Dyrektora PP17.
a) Gmina Kędzierzyn-Koźle wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących drogi i inne ciągi komunikacyjne położone
na terenie wyspy w Kędzierzynie-Koźlu oraz dofinansowania ich remontu;
b) po skutecznym zakończeniu postępowania w sprawie przejęcia dróg i innych ciągów
komunikacyjnych oraz dofinansowania ich remontu rozważona zostanie możliwość przejęcia
innych nieruchomości wskazanych w petycji oraz zorganizowania spotkania z zainteresowanymi
podmiotami i mieszkańcami w celu omówienia postulowanych działań.

18.

19.

20.

21.

22.

koalicji, której celem będzie
sensowne zagospodarowanie tego
terenu.
Petycja
w
przedmiocie
„przestrzegania zapisów Uchwały
Rady Miasta w K-Koźlu z dnia
31.05.2016 r. nr XXX/248/16 w
sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
gminy K-Koźle”
Petycja w analizy założeń pod
ogłaszane
w
przyszłości
postępowania
przetargowe,
których przedmiotem jest zakup
technologii antyodorowych – pod
kątem – zdefiniowania w Gminie
długofalowej polityki w tym
przedmiocie”
Petycja
w
przedmiocie
„przeprowadzenia
analizy
i
rozważenia
instalacji
na
budynkach użytkowanych przez
Urząd - testowo lub docelowo systemów
fotowoltaicznych
polegających na przetwarzaniu
z promieniowania
światła
słonecznego i przekształceniu jej
w energię elektryczną”
Petycja
w
przedmiocie
„zachowania
zapisów
obowiązującego
Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy KędzierzynKoźle, dla obszaru osiedla Rogi”
Petycja
w
przedmiocie
bezpłatnego przejęcia wyspy
przez Miasto Kędzierzyn-Koźle i
jej zagospodarowania do celów
niekomercyjnych.

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle pozytywnie rozpatrzyła petycję „dotyczącą przestrzegania
zapisów Uchwały Rady Miasta w K-Koźlu z dnia 31.05.2016 r. nr XXX/248/16 w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy K-Koźle”.

za bezzasadne uznaje się dokonywanie analiz w zakresie „założeń pod ogłaszane w przyszłości
postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych – pod
kątem – zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie”, a w konsekwencji
zakup przez Gminę Kędzierzyn-Koźle technologii antyodorowych.

1) budynki użytkowane przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle położone są w strefie ścisłej
ochrony konserwatorskiej, a część z nich wpisana jest do rejestru zabytków województwa
opolskiego;
2) w perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 rozważana będzie możliwość
pozyskania środków z funduszy Unii Europejskich na wdrożenie najnowszych technologii
pozyskiwania energii słonecznej m. in. dla zasilania budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
zapewniających najmniejszą dopuszczalną ingerencję tych technologii w konstrukcję oraz
warstwę architektoniczną budynków chronionych przepisami o ochronie zabytków;
3) dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle,
przekazano treść tożsamej petycji.
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle negatywnie rozpatrzyła petycję w przedmiocie „zachowania
zapisów obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kędzierzyn-Koźle, dla obszaru osiedla Rogi”.

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle pozytywnie rozpatrzyła petycję w przedmiocie „bezpłatnego
przejęcia wyspy przez Miasto Kędzierzyn-Koźle i jej zagospodarowania do celów
niekomercyjnych”.

23.
Petycja w sprawie budowy drogi
osiedlowej, kanalizacji oraz o
budowę drogi dojazdowej do
działek.

24.

Petycja w sprawie poparcia
działalności gospodarczej.

25.

Petycja
„w sprawie
zakazu
utrzymywania
zwierząt
gospodarskich
na
ul.
Chełmońskiego w KędzierzynieKoźlu”

26.
Petycja „o utwardzenie placu,
wykonanie
oświetlenia
oraz
budowę altany śmietnikowej”

1) budowa drogi osiedlowej wraz z całą infrastrukturą zostanie uwzględniona jako propozycja do
budżetu na rok 2019 pod nazwą „PT i wykonanie ul. Aroniowej”; ostateczne rozstrzygnięcie w
tym zakresie należy do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle;
2) w celu zapewnienia lepszego dojazdu do nieruchomości położonych w obrębie ul. Aroniowej,
zostanie ona w 2019 r. tymczasowo – w okresie poprzedzającym wykonanie inwestycji opisanej
wyżej - utwardzona po usunięciu zieleni znajdującej się w pasie drogowym.
1. Ze względu na niespełnienie wymogów określonych w art. 2 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 3
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), złożone pismo nie jest
petycją w rozumieniu przepisów tej ustawy.
Pismo to, pomimo nazwania „petycja”, nie zawiera żadnego przewidzianego w przepisach o
petycjach żądania: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w
sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji
adresata petycji.
Pismo zawiera natomiast złożone w imieniu grupy 215 mieszkańców oświadczenie w sprawie
poparcia działalności gospodarczej prowadzonej w Kędzierzynie-Koźlu, które – nie wywołując
skutków prawnych w postaci obowiązku jego rozpatrzenia w trybie przepisów o petycjach –
może zostać przyjęte do wiadomości przez Radę Miasta, stanowiąc informację możliwą do
wykorzystania w pracach nad zgłoszonymi w odrębnych postępowaniach postulatami
modyfikacji zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich.
2. Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w oparciu o art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w ramach
organizowania pracy rady przedłożył radnym informację o oświadczeniu mieszkańców zawartym
w przedmiotowym piśmie.
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle negatywnie rozpatrzyła petycję „w sprawie zakazu utrzymywania
zwierząt gospodarskich na ul. Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu”.

1) teren wskazany w petycji obejmuje sąsiadujące działki stanowiące współwłasność lub
pozostające we wspólnym użytkowaniu wieczystym podmiotów będących właścicielami lokali
mieszkalnych położonych w ww. budynkach lub Gminy Kędzierzyn-Koźle;
2) utwardzenie nawierzchni oraz budowa altany śmietnikowej na terenie położonym pomiędzy
ww. budynkami wymaga uzgodnień między wszystkimi właścicielami lokali mieszkalnych
(działającymi w ramach wspólnot mieszkaniowych) a gminą.

