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Sprawozdanie 

z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta K~dzicrLYn-Koźle w sprawie Programu 
współpracy Gminy KędzierL)'n-Koźlc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 f., poz. 1817 z późno zm,l); 
2) Uchwala Nr LXlllnO lllO Rady Miasta Kędzierzyn-Kożle z dnia 9 listopada 20 10 r. 

w sprawie określen ia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o dzia łalności pożytku 

publicznego i o wolontariac ie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 143, 
poz. 1689); 

3) zarządzenie nr l 6001KST/20 I 7 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Kożle z dnia 11 lipca 20 17 
r. w sprawie prL.eprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn

Koźle w sprawie Programu wspólpracy Gminy Kędzicr.qn-Koźlc 

z organizacjami pozarLądowymi oraz innymi podmiotami prowadżącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018. 

4) Termin ogloszenia konsultacji 
Konsul tacje zosta ły ogłoszone w dniu II lipca 20 17 r. 

2. Termin prLeprowadzenia konsultacji 
W dniach od 12 li pca do 7 września 20 17 r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźl e 

przedstawiła do konsultacj i poprzez opublikowanie w Biuletynie In fonnacj i Publicznej 
www.bip.kedzierzynkozle.pl i www.kedzierL.ynkozle.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu 
współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozanądowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

' zm ;,~y wym;en;onej ust'wy zostały ogloszone w Dz. U. z2016 L , poz. t948; z 2017 L. , poz. 60; po~ 



3. Cel pruprowadzenia konsultacji 
Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag organizacji pozarządowych dotyczących 
projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy 
Gminy Kędzierqn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiohlmi 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

4. Miejsce zamieszczenia informacji o rozpoczęciu konsultacji i treść konsultowanego 
aktu prawa miejscowego. 
lnfonnacja o konsultacjach i treść projektu przedmiotowej uchwały zamieszczone zostały 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej www.bip.kcdzierzynkozłe.pl, na stronie internetowej 
Gminy Kędzierzyn-Koźle w\vw.kedzierzynkozle.pl oraz tablicy ogłoszeń Ur.l~du Miasta. 

S. Forma prl.eprowadzenia konsultacji 
Uwagi i wnioski, na fonnularzu stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXIIJJ701 / 10 
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji, można było złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres 
ngo@kedzierzynkozlc.pl lub pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle przez osoby uprawnIOne do 
reprezentowania organizacji pozarządowych, w tym ich pełnomocników. 

6. Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego 
W wyznaczonym temlinie konsultacji osoby uprawnione do reprezentowania organizacji 
pozarządowych nie złożyły żadnych uwag i wniosków do projektu uchwały. 

7. Informacje dodatkowe 
W dniu 8 czerwca 2017 roku część szkolenia zorganizowanego pr.lez Urząd Miasta dla 
organizacji pozarządowych była poświęcona składaniu propozycji do Progran1U 
współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. 
lnfonnacja o przedmiotowym spotkaniu była umieszczona w cotygodniowych 
"Zapowiedziach Wydarzeń" Urzędu Miasta rozsyłanych do wszystkich lokalnych 
mediów. Ponadto organizacje pozarządowe zostały poinfonnowane o spotkaniu 
i szkoleniu także drogą mailową. Projekt przedmiotowej uchwały poddano właściwym 
konsultacjom. 
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Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 

~ 
Kędzierzyn-Koźle , . . 1L9tJ.· ......... 2017 r. 

Stanowisko Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

sformulowane w wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

w sprawie Programu wspólpracy Gminy KędzierL)'n-Koźle z organizacjami p07..arządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

Prezydent Miasta wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków, kieruje projekt uchwały Rady 
Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu wspólpracy Gminy Kędzicn;yn-Koźlc 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność 

pożytku publicznego na rok 2018 pod obrady Rady Miasta Kędzierzyn-Koźl e w brzmieniu 
poddanym konsultacjom. 

Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta przedkłada się do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na stronach internetowych www.kedzierzynkozle.pl. 
www.bip.kedzierzynkozle.pl oraz taqlicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle i dołącza 
sję do projektu aktu prawa miejscowego przedkładanego Radzie Miasta. 
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