UCHWAŁA NR 49/259/2011
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego
dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na
terenie powiatu raciborskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr
XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

projektów

aktów

prawa

miejscowego

w dziedzinach

dotyczących

działalności statutowej organizacji
ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Raciborskiego dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na terenie powiatu raciborskiego , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu
Raciborskiego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2. Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa w
§ 1 niniejszej uchwały przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców
powiatu.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie:
1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszej uchwały – kierowanych na adres: Referat Inwestycji i Remontów
Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47400 Racibórz;
2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanych na adres: inwestycje@powiatraciborski.pl .
4. Termin przeprowadzenia konsultacji:
1)rozpoczęcie konsultacji 28.12.2011 r.
2)zakończenie konsultacji 10.01.2012 r.
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5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie jest Roman Peikert Kierownik Referatu Inwestycji Starostwa
Powiatowego w Raciborzu:
 Racibórz, Plac Okrzei 4 pokój 16,
 tel: 32 45 97 363, fax: 32 45 97 387, email: inwestycje@powiatraciborski.pl .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Adamowi Hajdukowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny Kt
1620

Starosta
Adam Hajduk

Lidia Chrzan
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Uzasadnienie
Art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) stanowi, iż organy
administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Współpraca ta, polega między innymi na konsultowaniu projektów aktów normatywnych.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczący
wysokosci stawek za zajęcie pasa drogowego i kieruje go do konsultacji przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest
celowe i uzasadnione.

Kierownik Referatu
Inwestycji
i Remontów
Roman Peikert

Sekretarz Powiatu
Beata Bańczyk
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 49/259/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
Projekt uchwały RPR w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 49/259/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 2 - Opinie - wzór formularza
Zalacznik2.doc

