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Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest wyraźnie napisane, że naród sprawuje władzę bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli. Niestety, rzeczywistość ma się często nijak do teorii. Zamiast „przez
przedstawicieli” mamy najczęściej „zamiast obywateli”. Przykłady można mnożyć, nie tylko na poziomie sejmu, ale też
w gminach, a nawet w radach osiedli.

Niniejszy przewodnik, jak i cały projekt „wiedza to władza”, mają
za zadanie dostarczyć mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla informacji, co mogą zrobić, aby włączyć się (partycypować) w procesy dotyczące ich najbliższego otoczenia: osiedla, ale również
całego miasta. Ma również przedstawić dokonania przedstawicieli narodu w obecnej kadencji oraz umożliwić prześledzenie
procesów legislacyjnych (prawnych) w tym okresie.

Wystarczy zadać sobie pytanie: kim jest radny z mojego okręgu lub kiedy i gdzie pełni dyżur? Albo inne: jakimi środkami dysponuje moja rada osiedla i jakie decyzje podejmuje?
Co prawda istnieją rozwiązania umożliwiające bezpośredni
wpływ mieszkańców na decyzje podejmowanie przez władze różnych szczebli, najczęściej nie istnieją procedury włączające ich w ten proces. Jeżeli nawet istnieją, to są przemilczane i mało osób cokolwiek wie na ten temat.

Można wierzyć w zapewnienia i deklaracje lokalnych polityków (od prezydenta począwszy, na radnych osiedlowych kończąc), można też – co wiąże się z większym osobistym zaangażowaniem – sprawdzić, jak bardzo rzeczywistość różni się
od faktów prezentowanych podczas spotkań z mieszkańcami
oraz informacji przekazywanych przez media.
Zapraszamy do lektury.
kolektyw Fundacji Wiedzieć Więcej

tyle państwa, na ile to konieczne,
tyle społeczeństwa, na ile to możliwe
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JAKIE SĄ ELEMENTY PROCESU
PARTYCYPACYJNEGO?

Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie
uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Może się
objawiać poprzez aktywną obecność w procesie powstawania i funkcjonowania
grup obywatelskich i organizacji pozarządowych lub uczestnictwo w procesach
politycznych takich jak referenda, konsultacje społeczne.

ELEMENTY PROCESU PARTYCYPACJI

DIAGNOZA

Badania polegające na analizie problemu, który chcemy rozwiązać,
w oparciu o ankiety, wywiady, spotkania, dyskusje itp

INFORMOWANIE

To nie tylko suche ogłoszenie faktu rozpoczęcia konsultacji, ale przede
wszystkim odpowiednio wcześniejsze informowanie o tym, jak wygląda
proces i na jakim etapie istniej możliwość wziecia w nim udziału.

ZASIĘGANIE OPINII

W zależności od istniejącego problemu udział w konsultacjach powinien
dotyczyć jak największej grupy, której problem dotyczy.

INFORMACJA
ZWROTNA

Nie powinna być jednostronna na zasadzie „nie da się” lub „da się”.
Powinna skupiać się na przeprowadzeniu dyskusji w oparciu o zaproponowane rozwiązania.

EWALUACJA

To ocena zrealizowanego procesu. Czy zakładany cel został zrealizowany, czy zastosowane metody i narzędzia okazały się skuteczne. Co sądzą
o procesie,organizacje lub mieszkańcy, które brały w nim udział lub ostatecznie z niego skorzystały.
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CO TO SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają
obywatelom swoje plany dotyczące aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje
nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od
instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio,
skutki proponowanych przez administrację działań. (za ngo.pl)

SIEDEM ZASAD KONSULTACJI
DOBRA WIARA

Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony
słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

POWSZECHNOŚĆ

Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się
o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być
powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

RESPONSYWNOŚĆ

Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź
w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

KOORDYNACJA

Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego
za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być
odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

PRZEWIDYWALNOŚĆ

Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu
legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób
i w oparciu o czytelne reguły.

POSZANOWANIE
INTERESU OGÓLNEGO

Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać
swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane
w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować
interes publiczny i dobro ogólne.
(źródło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
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CZY KONSULTACJE MOGĄ BYĆ
OBOWIAZKOWE?

Obligatoryjne konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się:
1. w procedurach: tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia gmin i ustalania ich
granic; nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego
granic; ustalania i zmiany nazwy gmin oraz siedziby ich władz,
2. w procedurach: tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia powiatów i ustalania
ich granic; ustalania i zmiany nazw powiatów oraz siedziby ich władz,
3. przed podjęciem uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy
z inicjatywy innego podmiotu niż mieszkańcy,
4. przed podjęciem uchwały w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub
zniesienia jednostki pomocniczej w mieście stołecznym Warszawie z inicjatywy
innego podmiotu niż mieszkańcy,
5. przed uchwaleniem statutu jednostki pomocniczej gminy,
6. przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości
zamieszkanej w języku mniejszości narodowej lub etnicznej,
7. w procedurze ustalania, zmieniania lub znoszenia nazw urzędowych
miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych.

SKORO JEST TAK DOBRZE, TO DLACZEGO JEST TAK ŹLE?
Problem z konsultacjami polega na tym, że to nie jest łatwy
proces. Nie da się konsultować wszystkiego, bo prowadziłoby to do paraliżu decyzyjnego. Nie można również zadowolić wszystkich.

4. budżet obywatelski – godzinny termin konsultowania projektu uchwały; zastąpienie dyskusji pomiędzy mieszkańcami danego osiedla i całego miasta głosowaniem;

Rozwiązaniem wydaje się jak najszersze (nie powierzchowne, tzw. „sztuka dla sztuki”) i najwcześniejsze (nie na ostatnią
chwilę, ponieważ np. wymaga tego od władz grantodawca
lub mieszkańcy nagle zaczęli dopominać się własnych praw)
przeprowadzenie tego procesu.

5. przebudowa rynku – odwrócenie procesu konsultacji,
na skutek czego to mieszkańcy i kupcy mieli dopasować
swoje wizje funkcjonowania rynku do gotowego projektu,
a nie odwrotnie; ostateczny projekt odbiegał od zwycięskiego, wybranego w wyniku „konsultacji” (z uwagi na jego
niezgodność z wytycznymi konserwatora zabytków);

W ciągu ostatnich kilku lat w naszym mieście miało miejsce
wiele przypadków, gdy prowadzono „dialog” z mieszkańcami, który z prawdziwymi konsultacjami miał mało wspólnego
(w nawiasach wymieniamy podstawowe wady):

6. tzw. budżet mieszkańców – przedstawienie przez prezydenta wykazu planowanych inwestycji do akceptacji przez
przewodniczących zarządów osiedli; brak realnej dyskusji
na temat potrzeb mieszkańców na poziomie rad osiedli;

1. konsultacje z organizacjami pozarządowymi – ograniczenie konsultowania projektów aktów prawnych do kilku zagadnień;

7. akcja „Ty decydujesz” – brak możliwości wskazania przez
mieszkańców alternatywnego wydatkowania 100 milionów; brak informacji dla mieszkańców o rzeczywistych
możliwościach budżetu gminy i możliwych negatywnych
skutkach wydatkowania takiej kwoty; sztuczne podbijanie frekwencji np. w szkołach, domach dziennego pobytu
w celu uzyskania „odpowiednich” wyników.

2. jednostki pomocnicze gminy (rady osiedli) – powoływanie
się na „decyzje mieszkańców” pomimo braku rzeczywistej
współpracy pomiędzy radami osiedli i ich mieszkańcami;
3. likwidacja szkół – zbyt późne zorganizowanie konsultacji,
dopiero w wyniku rosnącego oporu rodziców i nauczycieli;
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CZY BĘDĄC CZŁONKIEM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ (NGO) MOŻNA
MIEĆ WPŁYW NA STANOWIENIE
LOKALNEGO PRAWA?
Teoretycznie można. W jaki sposób to zrobić, wyjaśnia uchwała rady miasta o konsultowaniu aktów prawnych (uchwała Nr LXIII/701/10 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) oraz gminny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Zgodnie z jego zapisami gmina powinna konsultować z NGO każdy akt prawny, który dotyczy ich celów statutowych. Powinno się to robić ze względu na doświadczenie organizacji, specjalizujących się często w wąskich dziedzinach.
Na przykład jeżeli organizacja zajmuje się zdrowiem, powinna móc się wypowiedzieć na temat każdego projektu uchwały związanej ze zdrowiem. Jeżeli zajmuje się
kulturą – każdego aktu prawnego dotyczącego ochrony zabytków, kultury itp. Konsultacje mogą pomóc zdiagnozować pojawiające się problemy, tak aby po wdrożeniu nowych rozwiązań nie wróciły ponownie.

Czy wiesz, że gminna rada działalności pożytku publicznego
złożyła wniosek o utworzenie strony internetowej poświęconej
organizacjom pozarządowym już w grudniu 2012 roku?

Na terenie Kędzierzyna-Koźla zarejestrowanych jest (zgodnie z informacjami Krajowego Rejestru Sądowego) 161 organizacji, w tym 60 fundacji oraz 20 organizacji pożytku publicznego. Oprócz nich działają również stowarzyszenia zwykłe, umożliwiające szybkie zrzeszanie się mieszkańców w celu lobbowania za rozwiązaniem jakiegoś problemu (na przykład Sekcja Rowerzystów Miejskich – zajmująca się ruchem
rowerowym albo Zatrzymać Uciążliwość – powołane przez mieszkańców osiedla
Rogi w celu przeciwdziałania rozbudowie kurników). Zaletą przynależności do organizacji pozarządowych jest np. możliwość występowania w postępowaniu administracyjnym jako strona.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest prezydent miasta oraz
podlegli mu urzędnicy. Niestety, gmina Kędzierzyn-Koźle w przeciągu ostatnich lat
nie przeprowadziła konsultacji większości projektów uchwał, które miała obowiązek przeprowadzić. Między innymi dlatego, że nie posiada bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta wraz z ich celami statutowymi.
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CZY SĄ INSTYTUCJE, KTÓRE
DORADZAJĄ PREZYDENTOWI?
Na terenie Kędzierzyna-Koźla funkcjonują organy opiniujące. Są to: gminna rada
seniorów, gminna rada sportu, młodzieżowa rada miasta oraz gminna rada działalności pożytku publicznego. Organy te przede wszystkim pełnią funkcje doradcze
w zakresach, dla których zostały powołane.
GMINNA RADA SENIORÓW – zespół doradczy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
w sprawach z zakresu wykonywania zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle,
istotnych dla mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia (podstawa prawna: zarządzenie prezydenta miasta Nr 929/Or/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.).
GMINNA RADA SPORTU – organ opiniodawczy i doradczy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury fizycznej i sportu (podstawa prawna: zarządzenie
prezydenta miasta Nr 257/RPS/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.).
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA – jest reprezentacją o charakterze konsultacyjnym
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Kędzierzyn-Koźle (podstawa prawna: uchwała Nr XII/148/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r.).
GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO – organ konsultacyjny
i opiniodawczy (podstawa prawna: uchwała Nr XXI/269/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 kwietnia 2012 r.),

Czy wiesz, że jedyna informacja o ww. Organach,
którą można znaleźć na stronie miasta, dotyczy jedynie
młodzieżowej rady miasta?

Tyle w teorii. Niestety, w praktyce trudno znaleźć informację o działalności tych organów. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zgłaszać im swoje potrzeby. W końcu zostały do tego powołane.

Aby skontaktować się z jakimkolwiek z tych organów należy
wysłać list na adres urzędu miasta (ul. Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle) lub złożyć w jego kancelarii
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JAK POWSTAJE BUDŻET MIASTA
I KIEDY MAMY NA NIEGO WPŁYW?

Za opracowanie budżetu miasta jest odpowiedzialny jego
prezydent. To od jego decyzji zależy co – oprócz zadań zleconych – znajdzie się w tym dokumencie. Po przygotowaniu
tzw. prowizorium budżetowego prezydent przekazuje dokument do regionalnej izby obrachunkowej, aby sprawdziła
czy kwoty po stronie „wydatki” zgadzają się z tymi po stronie
„wpływy”. Projekt budżetu otrzymuje również rada miasta,
która może zaproponować własne rozwiązania. Jak wiemy,
nie zawsze zbieżne z życzeniami prezydenta.

Gdyby przedstawić budżet na kole, wpływ mieszkańców jest
dość ograniczony. Można próbować przekonać radnych ze swojego okręgu, może również samodzielnie zaproponować inwestycję – ponieważ najczęściej o nie toczy się walka. Również nic
nie stoi na przeszkodzie, by zwrócić się do jednostek takich jak
Miejski Ośrodek Kultury czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
aby za ich pomocą wprowadzić do budżetu wnioski nie będące
inwestycjami. Trzeba wiedzieć, że corocznie do budżetu wpływa kilkadziesiąt wniosków. Twój może być jednym z nich.

OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO BUDŻETU GMINY

STYCZEŃ

LUTY

PRZYJĘCIE
BUDŻETU GMINY

28 lutego
ostateczny termin
przyjęcia budżetu
gminy
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MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

absolutorium

CZY SKŁADANIE WNIOSKÓW
MA SENS?

Z jednej strony – jak najbardziej tak. To nasze prawo i głupio byłoby z niego nie skorzystać. W końcu, w jaki sposób prezydent – projektujacy budżet, czy radni – uchwalajacy go, mają się dowiedzieć o naszych problemach i potrzebach? Z drugiej strony
analiza losu dotychczas złożonych wniosków (które możecie obejrzeć na specjalnie
przygotowanej przez nas mapie pod adresem www.wiedzatowladza.info/wladza)
nie napawa optymizmem.
Gdyby zapytać dlaczego tak się dzieje, słyszy się zazwyczaj standardową odpowiedź: budżet nie jest z gumy. Zupełnie inaczej brzmi ta odpowiedź jeżeli z jednej
strony wiemy o remontach, których od wielu lat domagaja się mieszkańcy, z drugiej zaś, na naszych oczach realizuje się inwestycje, o które nikt nie wnioskował lub
zawnioskowano dopiero w ubiegłym roku. To daje do myślenia jak bardzo niejasna
jest ta procedura i od czego tak naprawdę zależy kolejność prowadzonych działań.
Czy otwiera to pole do nadużyć pozostawiamy samodzielnej ocenie?
W tym roku stajemy przed szansą wyboru prezydenta i radnych, którzy po objęciu
mandatu nagle nie zapomną o tym, że są przedstawicielami swoich wyborców. Nie
dość, że będą utrzymywali z nimi ciągły kontakt, ale włączą ich w procesy decyzyjne. Realne, a nie na niby.

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

15 października
termin zakonczenia prac
nad projektem budżetu gminy.
Prowizorium otrzymuja radni,
regionalna izba obrachunkowa
oraz jest udostepniane
w Biuletynie Informacji Publicznej
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CO TO JEST BUDŻET OBYWATELSKI
I JAK DZIAŁA?
Obecny budżet obywatelski zawiera następujące wady:
1. pomija potrzeby poszczególnych osiedli
2. wymusza tworzenie wielkich projektów obejmujących tereny kilku osiedli
3. nie aktywizuje mieszkańców
4. pomija dyskusje o potrzebach mieszkańców
5. odbiera prawa głosu młodym ludziom
6. realizacja zadania, które zwycięży jest przesunięta na kolejny rok

PROCEDURA
SKŁADANIE PROPOZYCJI

DO 28 LUTEGO

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

DO 17 MARCA

GŁOSOWANIE

DO 2 MAJA

Wniosek może złożyć każdy. Jednak, aby został
uwzględniony musi spełnić kilka warunków:
1. wniosek nie może przekraczać kwoty 1 mln złotych
2. musi dotyczyć terenu gminy
3. musi być zadaniem realizowanym przez gminę

W jaki sposób zweryfikować swój pomysł? Otóż:
1. M
 ożna skontaktować się z odpowiednim wydziałem
urzędu miasta.
• Wydział Inżynierii Miejskiej 77 40-50-377
• Wydział Zarządzania Drogami 77 40-50-372
• Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu 77 40-34-479
2. M
 ożna sprawdzić w zakładce inwestycyjno-biznesowej
na portalu gminy www.e-kedzierzynkozle.pl
3. Z
 adania gminy są zapisane w artykule 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Pamiętaj możesz zgłosić tylko jedną pozycję
oraz zagłosować tylko na jedną pozycję
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CZY BUDŻET MÓGŁBY WYGLADAC INACZEJ?
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW NA TERENIE OSIEDLA
w celu przedyskutowania problemów na osiedlu

STYCZEŃ-LUTY

SKŁADANIE PROPOZYCJI

DO KOŃCA LUTEGO

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

DO POŁOWY MARCA

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
NA TERENIE OSIEDLA

w celu zapoznania się z wnioskami
złożonymi na ternie całego miasta
GŁOSOWANIE NA DWIE LISTY
OSIEDLOWĄ I OGÓLNOMIEJSKĄ

OD POŁOWY MARCA
DO KOŃCA MAJA

CZERWIEC

UWZGLĘDNIENIE POZYCJI W BUDZECIE NA KOLEJNY ROK

Powyższe rozwiązanie, przy dobrej woli władz miasta, umożliwi połączenie zwycięskiego wniosku z budżetem gminy i rozpoczęcie jego realizacji już na początku roku budżetowego.
Co więcej:
1. Dwie listy pozwolą na zaspokajanie potrzeb osiedli. Lista
ogólnomiejska pozwoli na oddanie głosu na dużą ważną
inwestycję z perspektywy wszystkich mieszkańców
2. Likwidacja głosowania internetowego pozwoli na rzeczywistą aktywizację mieszkańców, którzy będą musieli wziąć
bezpośredni udział w konsultacjach i głosowaniu. Zakończy to obecnie prowadzoną akwizycję od drzwi do drzwi,
w celu pozyskania imienia, nazwiska i numeru PESEL

3. Umożliwienie wzięcia w głosowaniu wszystkich mieszkańców miasta (nie tylko pełnoletnich)
4. Organizacja rzeczywistych konsultacji społecznych pozwalających na wymianę opinii mieszkańców osiedla o jego
potrzebach, jak i umożliwi kontakt zgłaszających zadania
i przedstawienia swoich problemów na terenie wszystkich
osiedli
5. Połączenie budżetu obywatelskiego z procedurą budżetową spowoduje, że również inne wnioski składane przez
mieszkańców będą mogły trafić do projektu

Czy wiesz, że z 54 wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego
w 2013 roku w projekcie budżetu na 2014 rok
zostało uwzględnionych zaledwie pięć z nich.
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CZY RADY OSIEDLI TO NAJLEPSZE,
CO MOGŁO NAS SPOTKAĆ?
Na terenie Kędzierzyna-Koźla działa 16 jednostek pomocniczych – osiedli. Ich organami są 5-osobowe zarządy, na czele których stoją przewodniczący, oraz 15-osobowe rady osiedli. Działające w nich osoby są wybierane raz na 4 lata przez mieszkańców danego osiedla. Za swoją działalność nie pobierają pieniędzy, oprócz przewodniczących, którzy otrzymują ok. 350 zł comiesięcznej diety.

Czy wiesz, że mieszkańcy, oprócz możliwości wzięcia udziału
w wyborach członków samorządu mieszkańców, nie maja prawa
decydować o czymkolwiek innym? Co więcej, rady osiedli nie
muszą się przed nimi tłumaczyć ze swojej działalności!

Zadania, którymi zajmują się rady osiedli, zapisane są w ich
statutach. Warto wiedzieć, że w Kędzierzynie-Koźlu dla każdego osiedla są one praktycznie identyczne.
ZADANIA
§ 2.1. Do zadań samorządu mieszkańców Osiedla należy:
1) podejmowanie wszelkich spraw dotyczących ogółu mieszkańców Osiedla; w szczególności odnoszących się do ładu przestrzennego, warunków zamieszkania, korzystania z usług i urządzeń użyteczności publicznej, funkcjonowania placówek handlowo-usługowych, działalności instytucji kultury oraz jednostek
zajmujących się działalnością sportową i rekreacyjną, stanu środowiska naturalnego oraz ładu i bezpieczeństwa publicznego
na terenie Osiedla;
2) podejmowanie działań kształtujących prawidłowe stosunki
międzyludzkie wśród mieszkańców Osiedla i sprzyjających przestrzeganiu w tych stosunkach zasad współżycia społecznego;
3) inicjowanie i organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla;

4) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem Gminy przekazanym samorządowi Osiedla do nieodpłatnego używania.
Wszystkie rady łącznie otrzymują na swoją działalność od 100
do 400 tysięcy złotych rocznie, z czego część to sztywne wydatki na potrzeby utrzymania siedziby. O reszcie mogą swobodnie decydować. Środki, które otrzymują rady, nie są dzielone ani po równo, ani w zależności od liczby mieszkańców
osiedla. Ich podział nie jest unormowany żadną uchwałą.
To oznacza, że suma która przypadnie na osiedle jest wielką
niewiadomą i zależy od widzimisię prezydenta miasta, który
z mocy ustawy o finansach publicznych zarządza mieniem
gminy.
Pomimo że rady osiedli nazywane są często pierwsza linią
na styku mieszkańcy – władza, to nie udało nam się znaleźć
ani jednego przykładu świadczącego o tym, że konsultują
one z mieszkańcami wydatkowanie własnych budżetów.

Czy wiesz, że do zmiany statutu osiedla wystarczy 50 głosów?
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Czy wiesz, że mieszkańcy mają zaledwie
dwie możliwości wpływu na swoje osiedle?

1. odwołanie całej rady osiedla lub poszczególnych jej członków oraz całego zarządu osiedla lub przewodniczącego zarządu osiedla i poszczególnych członków zarządu osiedla
na pisemny wniosek złożony na ręce przewodniczącego
rady miasta przez co najmniej 75 mieszkańców osiedla posiadających czynne prawo wyborcze;

2. zwołanie posiedzenia rady osiedla na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkańców osiedla posiadających czynne prawo wyborcze do rady miasta.

I to by było na tyle.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby próbować zmienić statut
osiedla. Grupa (50-osobowa) mieszkańców może skorzystać
z inicjatywy uchwałodawczej zapisanej w statucie miasta
(o czym napiszemy później). Projekt nowego statut zostanie
poddany konsultacjom z mieszkańcami osiedla, którzy będą
mogli wnieść swoje uwagi. Opinie mieszkańców – o czym
trzeba wiedzieć – nie są wiążące dla miejskich radnych, którzy podejmą ostateczną decyzję.
W 2008 roku ostatni raz poddano konsultacjom statuty rad
osiedli. Mieszkańcy zażądali między innymi większego wpływu na osiedle czy organizowania corocznych zebrań. Niestety, wszystkie te postulaty zostały odrzucone przez radę miasta przy aprobacie komisji prawno-administracyjnej. Wynika
z tego, że najlepiej skorzystać z inicjatywy uchwałodawczej i samodzielnie złożyć projekt uchwały. Wtedy są większe szanse
na to, że zmieniona uchwała przejdzie niż opiniować „gotowca”.

Władza wykonawcza

Władza uchwałodawcza

Dlaczego dążyć do zmiany statutu na własnym osiedlu?
Okazuje się, że 38 artykuł ustawy o samorządzie gminnym
daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego sprawowania
władzy na swoim osiedlu.
I tak zamiast 15-osobowej rady osiedla władzą uchwałodawczą może zostać ogólne zebranie mieszkańców. Natomiast
władzę wykonawczą wykonuje zarząd z przewodniczącym
na czele. Podobne rozwiązanie ma miejsce na wsiach, gdzie
zamiast przewodniczącego zarządu mamy sołtysa, a odpowiednikiem zarządu jest rada sołecka. Natomiast organem
władzy uchwałodawczej, której postulaty musi realizować
zarząd, jest ogólne zebranie mieszkańców.
Chyba, że ogólne zebranie mieszkańców pozbędzie się swoich uprawnień na rzecz zarządu.

ZARZĄD

ZARZĄD

RADA OSIEDLA

OGÓLNE ZEBRANIE
MIESZKAŃCÓW

(dorośli mieszkańcy
osiedla wybierają)

(wszyscy mieszkańcy
osiedla decydują)
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Dlaczego to ważne? Na podstawie przeprowadzonej analizy
dokumentów samorządów mieszkańców możemy stwierdzić,
że obecne rady osiedli w większości przypadków uzurpują
sobie całkowitą władzę na osiedlu. Nie otrzymują kontaktu
z mieszkańcami, nie konsultują z nimi wydawania otrzymywanych z gminy pieniędzy, nie konsultują składanych do budżetu projektów inwestycji oraz nie uzgadniają innych wniosków, jak chociażby otrzymywanej z urzędu miasta dokumentacji technicznej planowanych lub prowadzonych inwestycji.

Można śmiało stwierdzić, że obecnie funkcjonujące statuty
rad osiedli dalece odbiegają od często powtarzanego hasła, że rady są najbliższym kontaktem na styku mieszkańcy
– władza.
Można samodzielnie sprawdzić, czym zajmuje się rada. Wystarczy, że się udasz na jeden z dyżurów lub jej obrady. Niestety, żadna ze znanych nam rad nie podaje do publicznej
wiadomości terminów swoich zebrań.

Czy wiesz, że masz dostęp do wszystkich dokumentów rady
i zarządu osiedla oraz możesz uczestniczyć w posiedzeniach
tych organów?

W JAKI SPOSÓB
SKONTAKTOWAĆ SIĘ
Z SAMORZĄDEM
MIESZKAŃCÓW?

AZOTY

KŁODNICA

Przewodniczący Zarządu Osiedla Azoty:
Marcin Urbanowski nr tel. 796-245-448
Dyżury: 1 roboczy poniedziałek m-ca w godz. 18.30-19.30
Siedziba RO: ul. Waryńskiego 1-3 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kłodnica:
Wiesław Księski nr tel. 608-213-086
Dyżury: 1 i 3 wtorek m-ca w godz. 17.00 – 19.00
Siedziba RO: ul. Kłodnicka 38a, 47-206 Kędzierzyn-Koźle

BLACHOWNIA

KUŹNICZKA

Przewodniczący Zarządu Osiedla Blachownia:
Małgorzata Lipczyńska nr tel. 662-048-119
Dyżury: 1 poniedziałek m-ca w godz. 16.00 – 17.00
Siedziba RO: ul. Wyzwolenia 7b, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kuźniczka:
Ewa Stogniew nr tel. 512-350-431
Siedziba RO: ul. Grunwaldzka 83, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

LENARTOWICE
CISOWA
Przewodniczący Zarządu Osiedla Cisowa:
Jerzy Rosenhof nr tel. 792-698-700
Dyżury: całodobowo
Siedziba RO: ul. Brzechwy 78, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Lenartowice:
Jerzy Pałys nr tel. 505 029 736
Dyżury: każdy wtorek w godz. 18.00 -19.00
Siedziba RO: ul. Nowowiejska 23, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

MIEJSCE KŁODNICKIE

ROGI

Przewodniczący Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie:
Jan Schoengart nr tel. 695 530 707
Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 18.00 – 19.00
Siedziba RO: ul. Szpaków 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Przewodniczący Zarządu Osiedla Rogi:
Agnieszka Stasiak nr tel. 505 444 380
Dyżury: całodobowo
Siedziba RO: ul. Główna 54, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

PIASTÓW

SŁAWIĘCICE

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów:
Alicja Hepper nr tel. 664 264 323
Dyżury: każdy piątek m-ca w godz. 17.30 -18.30
Siedziba RO: ul. K. Wielkiego 17/1, 47-232 Kędzierzyn-Koźle
(budynek szkoły)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Sławięcice:
Tomasz Scheller nr tel. 601-956-084
Dyżury: 1 i 3 poniedziałek m-ca w godz. 16.30-18.30
Siedziba RO: ul. Batorego 32, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

STARE MIASTO
POGORZELEC
Przewodniczący Zarządu Osiedla Pogorzelec:
Zbigniew Barszcz nr tel. 602-653-029
Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 17.00 -18.00
Siedziba RO: ul. Piotra Skargi 38/I, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto:
Emilia Bandrowska nr tel. d. 482-33-28, 514-862-846
Dyżury: 1 i 3 środa m-ca w godz. 17.00 – 18.00
Siedziba RO: ul. Planetorza 3/1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

ŚRÓDMIEŚCIE
POŁUDNIE
Przewodniczący Zarządu Osiedla Południe:
Stanisław Miedzak nr tel. 731 742 036
Dyżury: 1 środa m-ca w godz. 18.00 -19.00
Siedziba RO: ul. Planetorza 1/1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Przewodniczący Zarządu Osiedla Śródmieście:
Zofia Zimowska nr tel. 77 4834745
Dyżury: każdy wtorek w godz. 17.00 -18.00
Siedziba RO: al. Jana Pawła II 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

ZACHÓD
PRZYJAŹNI
Przewodniczący Zarządu Osiedla Przyjaźni:
Bolesław Łoziński nr tel.667-775-909
Dyżury: 1 wtorek m-ca godz. 17.00
Siedziba RO: ul. Szkolna 3, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zachód:
Stanisław Mróz nr tel. 662 334 432
Dyżury: 1 i 3 środa m-ca w godz. 17.00 – 19.00
Siedziba RO: ul. Piastowska 51, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Korzystaj ze swojego prawa.
Jednak najpierw domagaj się,
aby zarząd i rada osiedla
ogłaszała publicznie
terminy swoich obrad
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CO TO JEST INFORMACJA PUBLICZNA?
W JAKI SPOSÓB MOGĘ JĄ POZYSKAĆ?

INFORMACJA PUBLICZNA TO: każda informacja o sprawach publicznych. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (artykuł 61) i ustawą o dostępie do informacji publicznej każdy (obywatel, organizacja pozarządowa) ma prawo ją otrzymać. Warto zwrócić uwagę, że ustawa mówi wyraźnie KAŻDY i ŻĄDA. Pamiętajmy,
że to nasze niezbywalne prawa. Co więcej, od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Czy wiesz, że nikogo nie powinno obchodzić po co Ci ta informacja.
Co więcej nikt nie ma prawa o to zapytać.

O CO MOŻEMY ZAPYTAĆ?
Praktycznie o wszystko (oprócz informacji będących tajemnicą państwową, czy informacjami o osobach prywatnych).
Zasada jest prosta. Jeżeli sprawy dotyczą działalności władz
publicznych TO SĄ JAWNE.
Możesz śmiało pytać o majątek publiczny, sposobie jego wydatkowania, sprawozdań, kontroli. Jak również wszelkich informacje o zamierzeniach działań władz, projektach uchwał,
programów.

CO NAPISAĆ?
Na podstawie art. 61 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz art 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r (Dz.U. Nr 112 poz 1198) zwracam się
z wnioskiem o udostępnienie na mailowy adres zwrotny następujących informacji:
(tu wpisz czego chciałbyś się dowiedzieć)
proszę o przesłanie wnioskowanych informacji w postaci:
(skany/kserokopie dokumentów, nagrania itp)
na mailowy adres zwrotny. (jeżeli chciałbyś otrzymać dokumenty w postaci kserokopii – możesz też wpisać swój adres.
Możesz też zaznaczyć że odbierzesz informację osobiście).

Zwróć uwagę czy podałeś w jakiej formie
chcesz otrzymać informację

DO KOGO KIEROWAĆ PYTANIE?
Najłatwiej wejść na stronę internetową gminy i wysłać
na pierwszy lepszy adres mailowy jaki znajdziemy. Zostanie
on przekazany do właściwej osoby. My polecamy skorzystać
z infoprom@kedzierzynkozle.pl
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INFORACJĘ POWINIENEŚ OTRZYMAĆ
W CIĄGU 14 DNI!

ZOBACZ WZORY NA STRONIE 23 >>

CHCIAŁABYM SPRÓBOWAĆ
COŚ ZMIENIĆ. CZY MOGĘ?

Czy czujemy się gospodarzami miasta? Niestety, bardzo rzadko. Zazwyczaj tylko narzekamy na to, co się dzieje. Nie podejmujemy przy tym żadnych działań skierowanych na to, aby zmienić coś, co nam przeszkadza. Na podstawie pozyskanych z urzędu miasta informacji okazuje się, że w 2013 roku złożono niewiele skarg i wniosków.
Wynika z tego, że albo Kędzierzyn-Koźle to idealne miasto możliwości, w którym
niewiele chcielibyśmy zmienić, albo potrafimy wyłącznie narzekać. Może być też
tak, że chcielibyśmy coś zmienić, jednak nie wiemy jak się za to zabrać.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego każdemu z nas przysługuje prawo do złożenia skargi oraz wniosku. Co jest skargą, a co wnioskiem wynika z treści listu, a nie
z nagłówka „skarga” czy „wniosek”. Warto jednak wysłać lub
zanieść do urzędu kilka pism, a nie jedno, w którym zawieramy wszystko. Dlatego najlepiej, jeżeli w skardze opisujemy,
co nam przeszkadza, a we wniosku – co chcielibyśmy zmienić.
Warto uzasadnić nasz postulat, powołując się na dane i fakty,
z którymi mamy do czynienia.
Skarga i wniosek nie jest pierwszym lepszym pismem, które
wysyłamy do urzędu, a ten wyrzuca je do śmieci (co raczej się
nie zdarza, chyba że nie wypełniamy warunków określonych
ustawą). Urząd musi na nie odpowiedzieć i ma na to miesiąc.
Aby urzędnik rozpatrzył nasz wniosek lub skargę, musimy
zawrzeć w nich kilka obowiązkowych elementów. Po pierwsze, musimy podać swoje dane. Anonimowe wnioski trafiają
do kosza – chyba, że jest to wniosek o dostęp do informacji publicznej, ale o tym już wiemy. Dane to imię, nazwisko
i adres. Musimy napisać nazwę i adres instytucji, do której
piszemy.

Tu ciekawostka – nie musimy wiedzieć, jaki urząd lub instytucja zajmuje się rozwiązaniem naszego problemu. To zadaniem instytucji, do której wysyłamy pismo, jest dowiedzenie
się, kto może ten problem rozwiązać i ewentualnie przekazać nasz list. Co więcej, instytucja jest zobowiązana powiadomić nas komu przekazała nasze pismo. Treść warto podzielić
na dwie części. W pierwszej zwięźle piszemy, o co nam chodzi.
Natomiast w drugiej uzasadniamy, przytaczając dowody i fakty. Pod wnioskiem koniecznie się podpisujemy. Jeżeli tego nie
zrobimy, list trafi do kosza. Fachowo nazywa się to warunkami
formalnymi. Niespełnienie jakiegokolwiek z nich powoduje,
że tylko tracimy znaczek pocztowy.
A propos znaczka. Pismo powinniśmy wysłać poleconym, aby
otrzymać dowód nadania, lub zanieść do kancelarii i koniecznie uzyskać pieczątkę z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli ktoś
nam próbuje wmówić, że przekaże list, pamiętajcie, że słowo
pisane jest ważniejsze niż słowo mówione.

Czy wiesz, że nikt nie może być narażony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu
złożenia skargi lub wniosku?

ZOBACZ WZORY NA STRONIE 20 >>
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INICJATYWA LOKALNA
– JAK Z NIEJ KORZYSTAĆ?
Czy kiedykolwiek stwierdziliście, że na ulicach Kędzierzyna-Koźla jest szaro, smutno
i ponuro? Że nie przykłada się większego wysiłku do tego, aby było ładnie, kolorowo i przyjemnie? I że gdyby dano wam szansę, to sami pokazalibyście, co można
by zrobić, aby to zmienić? Jeżeli tak, to ta część jest dla was.
W poprzednim ustroju organizowano tzw. czyny społeczne. Teraz pokpiwamy
z nich, ale dzięki nim bardzo często udawało się podciągnąć na wieś gaz, wybudować przychodnię, zbudować chodnik lub posadzić drzewa. Oczywiście teraz robią
to za nas władze. Jednak skoro przyznaliście, że jest szaro i smutno, to nie spełniają
one przynajmniej części naszych oczekiwań.
Czy coś można z tym zrobić? Jak najbardziej tak. Służy do tego tzw. inicjatywa lokalna. To forma współpracy pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta w celu realizacji zadań, którymi zajmuje się gmina. Na czym polega wspomniana współpraca? Otóż gmina może zawrzeć z grupą przynajmniej dwóch mieszkańców umowę
o realizacji jakiegoś zadania.

Czy wiesz, że inicjatywę lokalną nazywają
czynem społecznym po liftingu?

PRZYKŁAD
Chcielibyśmy zagospodarować szary i smutny skwer na osiedlu. W tym celu należy:

skrzyknąć się w grupę,

obliczyć koszt zakupu ławki, kostki
brukowej, drzewek, sadzonek roślin,

napisać wniosek do miasta
i np. napisać w nim, że wykonane
prace chcielibyśmy wykonać
własnoręcznie, w zamian
za co miasto kupiłoby nam
materiały.
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Niestety, uchwała o inicjatywie lokalnej (Uchwała
Nr XXI/268/12 z 26 kwietnia 2012 r.) jest dość uboga i nie
zawiera załączników lub wzorów, na bazie których moglibyśmy napisać wniosek. To nawet lepiej, ponieważ gmina
również nie określa czy nasz wkład społeczny lub finansowy (możemy znaleźć sponsora) ma wynieść 90% czy też
10%. Nie określa również, jakie zadania są dla niej priorytetowe. Tym samym nie będzie to gazyfikacja czy budowa dróg, jak to jest w innych gminach. U nas przy pomocy
inicjatywy lokalnej można zorganizować np. imprezę kulturalną. Nie ma również określonej górnej granicy kwoty.
Nic, tylko korzystać!
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JAK SKORZYSTAĆ Z INICJATYWY
UCHWAŁODAWCZEJ?
W czerwcu 2012 roku rada miasta zmieniła statut gminy Kędzierzyn-Koźle i wprowadziła możliwość zgłoszenia propozycji własnej uchwały grupie 50 pełnoletnich obywateli miasta. Tym samym do radnego, klubu radnych, grupy radnych, komisji rady
i prezydenta miasta dołączyli jego mieszkańcy. Procedury dla wszystkich są podobne (można wręcz powiedzieć, że identyczne). Opisuje je paragraf 42 statutu gminy.

NAPISANIE PROJEKTU UCHWAŁY

ZEBRANIE 50 PODPISÓW (imię i nazwisko, pesel,
adres zameldowania – musi być Kędzierzyn-Koźle, podpisy)

ZŁOŻENIE UCHWAŁY WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

W CIAGU 7 DNI PRZEWODNICZĄCY PRZEKAZUJE PROJEKT PREZYDENTOWI

PREZYDENT ZAJMUJE STANOWISKO POD KĄTEM:
1. SKUTKÓW FINANSOWYCH
2. ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRAWEM
3. SPRAWDZENIA PODPISÓW POD UCHWAŁĄ

W CIAGU 30 DNI OD OTRZYMANIA PREZYDENT PRZEKAZUJE
PRZEWODNICZĄCEMU RADY MIASTA SWOJĄ OPINIĘ

JEŻELI PROJEKT JEST NIEZGODNY Z PRAWEM, PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
W CIĄGU 7 DNI PRZEKAZUJE PROJEKT UCHWAŁY INICJATOROM

JEŻELI WSZYSTKO JEST W PORZĄDKU, PRZEWODNICZACY RADY MIASTA
PRZEKAZUJE PROJEKT UCHWAŁY KOMISJOM RADY MIASTA
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Wniosek: co konkretnie proponujemy zmienić
z wyrazami szacunku
podpis
Spis załączników

z wyrazami szacunku

podpis

Spis załączników

Opisujemy co jest nie tak (opisujemy fakty,
powołujemy się na załączone dokumenty,
wskazujemy na nieprawidłowości)

Uzasadnienie

Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania
administracyjnego składam wniosek dotyczący ....

Wniosek

Zakończenie
(przedstawiamy swoje postulaty)

(opisujemy fakty, powołujemy się na załączone
dokumenty, wskazujemy na nieprawidłowości)

Uzasadnienie

Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania
administracyjnego składam skargę na ....

Skarga

Organ, do którego kierowany jest wniosek
Osoba, funkcja, adres

Organ, do którego kierowana jest skarga.
Osoba, funkcja, adres

Miejscowość i data.
Imię i nazwisko
oraz adres składającego wniosek

Miejscowość i data.

WNIOSEK

Imię i nazwisko
oraz adres składającego skargę

SKARGA

WZORY

lp

Miejscowość i data.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Spis załączników
1. lista podpisów
2. informacja o wkładzie własnym (opcjonalnie jeżeli
nie znalazło się we wniosku)

w imieniu grupy
`
podpis

W ramach realizacji mamy zamiar .......... (wskazaniu
wkładu własnego i szacowanego wkładu samorządu)

polegającego na ............ (wskazać dlaczego, po co i jak
chcemy realizować zadanie publiczne)

O realizację zadania publicznego ............ (którego
dotyczy wniosek, zgodnego z art. 19b ust. 1 ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie)

WNIOSEK

Prezydent Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Imię i nazwisko (nazwa organizacji)
oraz adres składającego skargę

INICJATYWA LOKALNA

WZORY

Lista osób zgłaszających wniosek o realizację zadania publicznego
„......................................(nazwa zadania)” w ramach inicjatywy lokalnej

My, niżej podpisani mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, wnosimy o realizację zadania
publicznego z art. 19b ust. 1. (nazwa zadania), jednocześnie upoważniamy (imię,
nazwisko lub nazwa organizacji pozarządowej) do występowania w naszym imieniu.

podpis

1

2

3

4

5

6

7

21

22

lp

1

2

3

4

5

6

7

8
Imię i nazwisko
WNIOSEK

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Piramowicza 32

Kędzierzyn-Koźle, dnia.....

Adres zamieszkania
PESEL

załączniki:
1. projekt uchwały
2. uzasadnienie uchwały
3 lista podpisów mieszkańców wnosząca projekt uchwały
„....(nazwa uchwały)”

w imieniu grupy inicjatywnej

Działając na podstawie paragrafu 42.1 uchwały Nr
XXXIII/301/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28
czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle składamy projekt uchwały „.....(nazwa uchwały)”

Imię i Nazwisko
Adres

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

WZORY

Lista mieszkańców wnosząca projekt uchwały „...”
w ramach inicjatywy uchwałodawczej

podpis

WZORY

WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz.U. Nr 112 poz 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie na
mail zwrotny lub opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu miasta następujących dokumentów.....
z poważaniem

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz.U. Nr 112 poz 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie niżej
wymienionych dokumentów w siedzibie starostwa powiatowego i umożliwienie
wykonania kopii we własnym zakresie....
z poważaniem

[ponosisz koszt płyty i listu]
Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz.U. Nr 112 poz 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie niżej
wymienionych dokumentów na płycie CD i przesłanie ich na adres.......
z poważaniem

[ponosisz koszt płyty – 1 zł]
Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz.U. Nr 112 poz 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie niżej
wymienionych dokumentów na płycie CD. Płytę odbiorę osobiście.......
z poważaniem
JEŻELI MASZ PYTANIA LUB WYSTĄPIŁY PROBLEMY
SKONTAKTUJ SIĘ Z FUNDACJĄ WIEDZIEĆ WIĘCEJ
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FUNDACJA WIEDZIEĆ WIĘCEJ
ul. Kadetów 9/3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
www.wiedziecwiecej.info
www.facebook.com/fundacjawiedziecwiecej
e-mail: fundacjawiedziecwiecej@gmail.com
www.atokozly.pl
Wydrukowane na papierze ekologicznym

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
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