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Sprawozdanie 

z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późno zm.); 
2) Uchwała Nr LXIII/701/l0 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 (Dz. Urz. Woj . Opolskiego Nr 143, 
poz. 1689); 

3) zarządzenie nr 643/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 stycznia 
2016 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta 
Kędzierzyn-Koźle w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

4) Termin ogłoszenia konsultacji 
Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 15 stycznia 2016 r. 

2. Termin przeprowadzenia konsultacji 
W dniach 15 do 21 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle przedstawiła do 
konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.kedzierzynkozle.pl ina stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
w zakładce Strona główna > informacje > NGO - Organizacje pozarządowe > Ogłoszenia 

> 2016 projekt uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

3. Cel przeprowadzenia konsultacji 
Celem konsultacji było zapoznanie się z opiniami i uwagami organizacji pozarządowych 
dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 



4. Miejsce zamieszczenia informacji o rozpoczęciu konsultacji i treść konsultowanego 
aktu prawa miejscowego. 
Infonnacja o konsultacjach i treść projektu przedmiotowej uchwały zamieszczone zostały 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej www.bip.kedzierzynkozle.pl ina stronie internetowej 
Gminy Kędzierzyn-Koźle www.kedzierzynkozle.pl w zakładce Strona główna > 
informacje > NGO - Organizacje pozarządowe > Ogłoszenia > 2016 

5. Forma przeprowadzenia konsultacji 
Uwagi i wnioski, na fonnularzu stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXIII/701l10 
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@kedzierzynkozle.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 tenninie konsultacji osoby uprawnione do reprezentowania organizacji 
pozarządowych nie złożyły żadnych uwag i wniosków do projektu uchwały. 
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Stanowisko Prezydenta Miasta 

sformułowane w wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie
Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Prezydent Miasta wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków, kieruje projekt uchwały Rady 
Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania pod obrady Rady 
Miasta Kędzierzyn-Koźle w brzmieniu poddanym konsultacjom. 

Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta przedkłada się do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl oraz 
www.bip .kedzierzynkozle.pl idołącza się do projektu aktu prawa miejscowego przedkładanego 
Radzie Miasta. 
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