
STAROSTWO POWIATOWE                                           Racibórz, 14 października 2015 r. 

            w Raciborzu  

            Plac Okrzei 4 

    47-400 R A C I B Ó R Z 

 

SE.I.3032.4.2015 

OGŁOSZENIE 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 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 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania 

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020 

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia 

działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu. 

 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach            

2016-2020. 

 

3. Konsultacje rozpoczynają się dnia 22 października 2015 r. Termin zakończenia konsultacji ustala 

się na dzień 4 listopada 2015 r. 

 

4. Konsultacje przeprowadza się w formie: 

a) pisemnego wyrażania opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do 

Uchwały Nr 46/195/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 października 2015 r. - 

kierowanymi na adres: 

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4   

47-400 Racibórz; 

 

b) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do 

Uchwały Nr 46/195/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 października 2015 r. - 

kierowanymi na adres: srodowisko@powiatraciborski.pl 

 

5. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren Powiatu Raciborskiego. 

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Krzysztof Sporny – Kierownik 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tel. 32 45 97 337, fax. 32 45 97 

361, e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl. 

 

     Członek Zarządu 

   Andrzej Chroboczek 

    

  

mailto:srodowisko@powiatraciborski.pl
mailto:srodowisko@powiatraciborski.pl

