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Sprawozdanie 
z prLcprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędziertyn - Koźle 

zmieniającej uchwalę w sprawie Regulaminu ulrLYmania czystości i por Lądku na terenie 
Gminy Kędzicrlyn-Koźle 

I. Opis przebiegu i wyników konsultacji. 

Zgodnie z § 4 uchwaly Nr LXIII17011l0 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 
9 listopada 20 l Dr. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 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 I047/0SRl2016 Prezydenta Miasta Kędzierąn-Koźle z dnia 02 września 2016 r. 
prleprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzier.lyn - Koźle zm i eniającej 
uchwałę w sprawie Regu ł aminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kędzierzyn-Koźle 

Informacja o prowadzonych konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta 
Kędzierzyn - Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle została opublikowana na stronie internetowej 
wwv..kedzierzynkozlc.pl oraz w Biuletyńie Informacji Publicznej w dniu 05 \vrześnia 2016 r. 
W tenninie wskazanym w Zarządzeniu Nr 1047/0SRl2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn
Koźle z dnia 02 wr.teśnia 2016 r. , tj. do dnia 12 wrlcśnia 2016r. nie wpłynął żaden wniosek. 

2. Stanowisko Prezydenta Miasta KędzicrLyn-Koźlc. 

W związku z przeprowadzeniem na podstawie Zarządzenia Nr 1047/0SRl2016 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 02 września 2016 r. konsultacji, o których mowa 
wyżej 
oraz brakiem uwag do konsultowanego projektu ze strony organizacji pozarządowych. projekt 
uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - Koźl e zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w dotychczasowym 
br.lmieniu kieruje się do Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w celu ujęcia w 
porządku obrad Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle. 
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