
Kędzierzyn-Koźle, 02.10.2018 r. 
KST.520.1.2018 

Sprawozdanie 

z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu 
współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2019. 

1. Podstawa prawna 
l) Art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późno zm. \ 
2) Uchwała Nr LXIII1701/l0 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podtniotami wytnienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolont.ariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 143, 
poz. 1689); 

3) zarządzenie nr 2257/KSTf2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 
2018 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta 
Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność 
pożytku publicznego na rok 2019. 

4) Termin ogłoszenia konsultacji 
Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 31 sierpnia 2018 r. 

2. Termin przeprowadzenia konsultacji 
W dniach od 7 września do 1 października 2018 r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 
przedstawiła do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.kedzierzynkozle.pl i www.kedzierzynkozle.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu 
współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2019. 

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy z~staly ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723 i 1365. 



3. Cel przeprowadzenia konsultacji 
Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag organizacji pozarzą owych dotyczących 
projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Pr . ramu współpracy 
Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz nymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok.2019. 

4. Miejsce zamieszczenia informacji o rozpoczęciu konsultacji i tr ść konsultowanego 
aktu prawa miejscowego. 
Informacja o konsultacjach i treść projektu przedmiotowej uchwały amieszczone zostały 
w Biuletynie Informacji Publicznej W\Vw.bip.kedzierzypkozle.pl, na ISlronie internetowej 
Gminy Kędzierzyn-Koźle www.kedzierzynkozle.pl oraz tablicy oglo zeń Urzędu Miasta. 

5. Forma przeprowadzenia konsultacji I 
Uwagi i wnioski, na formularzu stanowiącym załącznik do uchw ty Nr LXIIU701l1O 
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. w Isprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządo i i podmiotami 
wymienionymi wart. 3 usl. 3 ustawy o działalności pożytku publiczn go i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miej scowego w dziedzinach dotyczących d lałalności statutowej 
tych organizacji, można było złożyć za pomocą poczty elek fonicznej na adres 
ngo@kedzierzynkozle.pl lub pisemnie w siedzibie Urzędu Miast Kędzierzyn-Koźle, 
ul . Pirarnowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle przez oso uprawnIone do 
reprezentowania organizacji pozarządowych, w tym ich pełnomocnik ~. 

6. Uwagi i wnioski do konsuJtowanego projektu aktu prawa miejsco ego • 
W wyznaczonym terminie konsultacji osoby uprawnione do repreze towania organizacji 
pozarządowych, w tym ich pełnomocników nie złożyły żadnych ujJrag i wniosków do 
projektu uchwały . 

7. Informacje dodatkowe I 
W dniu 26 lipca 2018 roku część spotkania na temat Funduszu lnic atyw Obywatelskich 
zorganizowanego przez Urząd Miasta dla organizacji pozarządo~Fh była poświęcona 
składaniu propozycji do Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Kpźle z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok. Informacja o przedmiotowym spotkaDfu była umieszczona 
w cotygodniowych "Zapowiedziach Wydarzeń" Urzędu Miasta rozsyłanych do 
wszystkich lokalnych mediów. Ponadto organizacje pozarządowe zo tały poinformowane 
o spotkaniu i szkoleniu także drogą mailową. Projekt przedmiotow j uchwały poddano 
właściwym konsultącjom. 
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