UCHWAŁA NR 434/140/2021
ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu węgrowskiego projektu uchwały Rady
Powiatu Węgrowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu węgrowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXXVI/306/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu węgrowskiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2018 r. poz. 4613), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się poddać konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu węgrowskiego - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacji są mieszkańcy powiatu węgrowskiego posiadających tytuł
prawny do zabytku - wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
4. Konsultacje mają zasięg powiatowy i obejmą mieszkańców, o których mowa w ust. 3 zamieszkałych na terytorium
Powiatu Węgrowskiego.
5. Konsultacje należy przeprowadzić w okresie 14 dni tj. od 30 października 2021 r. do dnia 12 listopada 2021 r.
6. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu wykonawczego Powiatu Węgrowskiego.
§ 2. 1. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz formularz konsultacji, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy
umieścić:
1) na stronie internetowej powiatu www.powiatwegrowski.pl w zakładce ogłoszenia,
2) w BIP http://bip.powiatwegrowski.pl w zakładce kultura,
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
2. Opinie, uwagi dotyczące niniejszego projektu uchwały należy złożyć:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wokst@powiatwegrowski.pl nie później jak do 12 listopada 2021 r. do
godz. 2400.
2) za pośrednictwem tradycyjnej poczty świadczącej usługi pocztowe (liczy się data stempla pocztowego) na adres
Starostwo Powiatowe, 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - Zabytki” nie później
jak do 12 listopada 2021 r.;
3) dostarczyć osobiście, zostawiając wypełniony formularz konsultacji na biurze podawczym Starostwa: Starostwo
Powiatowe, 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5 nie później jak do 12 listopada 2021 r. do godz. 15.00.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Węgrowskiego:
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Marek Renik - Wicestarosta
Tadeusz Kot - Członek Zarządu Powiatu
Artur Lis - Członek Zarządu Powiatu
Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu Powiatu
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