
        Racibórz, dnia 14.10.2013 r. 

Powiat Raciborski  

Plac Okrzei 4 

47-400 Racibórz  

OGŁOSZENIE  

 
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

 

1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą 

Nr 134/700/2013 z dnia 8 października 2013 r. przekazuje do konsultacji projekt „Uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za 

przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego”, stanowiący 

załącznik nr 1 do ww. Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

2. Ustala się następujące terminy konsultacji: 

 

- rozpoczęcie: 17.10.2013 r. 

- zakończenie: 31.10.2013 r. 

 

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem 

formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr 134/700/2013 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 8 października 2013 r.  

Opinie i ewentualne uwagi należy kierować do dnia zakończenia konsultacji tj. do 

31.10.2013r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Raciborzu), na adres: 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  

Plac Okrzei 4  

47-400 Racibórz  

 

4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnika 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, działającymi na terenie Powiatu Raciborskiego i na rzecz mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego. 

 

5. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Rajmund Ignacy – Inspektor Wydziału Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz,  

tel. 32/4597315, e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl. 

 

Członek Zarządu 

 

Józef Stukator 

 

 

 

 
 

Załącznik: 

Uchwała Nr 134/700/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za  

przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

mailto:komunikacja@powiatraciborski.pl

