UCHWAŁA NR 445/20
ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących
w 2021 roku
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm. ), art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) i uchwały nr
XXXVIII/253/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 października 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. Lubelskiego Nr 135, poz. 2260), Zarząd Powiatu w Lubartowie
w składzie:
1. Ewa Zybała
- Przewodniczący
2. Lucjan Mileszczyk
- Członek
3. Jarosław Budka
- Członek
4. Ryszard Wójcik
- Członek
5. Jan Zaworski
- Członek
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Postanawia przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
obowiązujących w 2021 roku, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 przeprowadzone zostaną w formie pisemnej.
Zgłoszenia na adres e-mail: starostwo@powiatlubartowski.pl będą przyjmowane do dnia
1 grudnia 2020 r.
3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji, Transportu
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lubartowie
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Lubartowie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
W LUBARTOWIE

Ewa Zybała
/podpisano elektronicznie/

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Lucjan Mileszczyk
/podpisano elektronicznie/
2. Jarosław Budka
/podpisano elektronicznie/
3. Ryszard Wójcik
/podpisano elektronicznie/
4. Jan Zaworski
/podpisano elektronicznie/

