
UCHWAI.A NR 896123

ZARZ4DU POWTATU W LUBARTOWTE
z dnia2 marca2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Powiatu w Lubartowie
zmieniaj4cej uchwalg w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki
Zdrowotnej w Lubartowie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2w zwi4zkuzart.4 ust. I pkt 22wtawy zdnia5 czerwca 1998 r. o sanrorz4dzie
powiatowym (Dz.U. 22022r. poz.1526), art.5ust.2pkt3ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odzialalnoici
po2ytku publicznego io wolontariacie (Dz.U.22022r. poz.1327 i l8l2) iuchwaly nrXXXVIIIl253ll0 Rady
Powiatu w Lubartowie zdnia 29 pridziemika 2010 roku w sprawie okre5lenia szczeg6lowego sposobu
konsultowania zorganizacjami pozarz4dowymi ipodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnodci
po2ytku publicznego i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych
dzialalnoici statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr. 135, po2.2260), Zarz4d Powiatu w Lubartowie
w skladzie:

l. Tomasz Marzgda - Przewodniczqcy

2. Jacek Po2arowszczyk - Czlonek

3. Lucjan Mileszczyk - Czlonek

4. Ryszard W6jcik - Czlonek

5. Jan Zaworski - Czlonek

uchwal4 co nastgpuje:

s1.

Postanawia przeprowadzii konsultacje projektu uchwaly Rady Powiatu w Lubartowie zmieniaj4cej uchwalg
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zaliladowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, kt6ry
stanowi zal4cznik nr I do niniejszej uchwaly.

s2.

l. Projekt przekazuje sig do konsultacji zorganizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U.22022 t. poz. 1327 i l8l2) w terminie od dnia 3.03.2023 r. do 16.03.2023 r.

2. Konsultacje projektu uchwty Rady Powiatu w Lubartowie zmieniajacej uchwalE w sprawie nadania Statutr-r

Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Lubarlowie, o kt6rych mowa w ust. I zostan4
przeprowadzone w formie zglaszania uwag i opinii za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
starostwo @powiatlubartowski.pl, lub zlo?enie uwag osobi6cie w sekretariacie Starostwa Powiatowego
wLubartowie, przy ul. Slowackiego 8, p. l}2lub za poSrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe
w Lubartowie, ul. Slowackiego 8,21-100 Lubart6w.

3. Projekt uchwaly zarnieszcza sig na stronie internetowej www.powiatlubartowski.pl, w Biuletynie Inforrnacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz wywiesza sig na tablicy ogloszeh w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lubartowie.

4. Organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno5ci pozytku
publicznego i o wolontariacie zglaszaj4 swoje uwagi na formularzu, stanowi4cym zal4cznik nr 2 do niniejszej
uchwaly.

5. Sprawozdanie zprzebiegu konsultacji, zamieszczone bgdzie na stronie internetowej Powiatu Lubartowskiego
www. powi atl ubartowski.pl.



$3.

Wykonanie uchwaty powi erza Przewodni cz4 cemu Zarz4du Powiatu w L ubartowie.

$4.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodn icz 4cy Zarz4dt
Powiatu w Lubartowie

Tomasz Marzgda

Czlonek Zarz4du Powiatu

Jacek Po2arowszczyk

Czlonek Zarz1du

Lucjan Mileszcryk

Czlonek Zarz4du

Jan Zaworski

Czlonek ZNzqdu

Ryszard W6jcik


