
Protokół Nr 15/2021 

z 15. posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach  

zwołanego w trybie zaocznym (przy wykorzystaniu sposobu komunikacji w formie 

poczty elektronicznej) na dzień 30 lipca 2021 r. 

 

na okoliczność: 

podjęcia uchwały PRDPP w Policach w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

poddawanego konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r. 

Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Wyrażenie opinii, poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”  

w temacie poddawanego przez Zarząd Powiatu w Policach konsultacjom projektu  

ww. uchwały Rady Powiatu w Policach wyznaczono na dzień 30 lipca 2021 r.   

 

Wydruk stosownej korespondencji elektronicznej (patrz: zwołanie posiedzenia) stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Do dnia 30 lipca 2021 r. zostało nadesłanych 16 odpowiedzi zawierających informację  

o wyniku oddanego przez danego członka PRDPP w Policach głosu, przez co posiedzenie 

uznaje się za prawomocne. Z zebranych opinii wynika, iż wszyscy członkowie PRDPP  

w Policach, którzy oddali swój głos, zaopiniowali pozytywnie i bez uwag projekt  

ww. uchwały Rady Powiatu w Policach.  

 

Wydruki stosownej korespondencji elektronicznej (patrz. głosy wyrażone przez członków 

PRDPP w Policach) stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Mając na uwadze powyższe projekt uchwały PRDPP w Policach w sprawie wyrażenia 

opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu w Policach  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie  

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu  

w 2021 r., w brzmieniu „(…) nie wnosi się uwag do poddawanego konsultacjom projektu 

uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie (…)” przyjęto jednogłośnie. 

Wyniki głosowania: 

za – 16 głosów, 

przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Uchwała Nr 23/2021 PRDPP w Policach z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie jak wyżej stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
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