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ZARZADU POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia ・躯‥笹掠盈・定め短・

W SPraWie przyJ?Cla PrZeZ Zarzad Powiatu OpoIskiego projekt6w program6w:

Powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar

PrZemOCy W rOdzinie na lata 2021-2026’’, ”Powiatowego programu pro鮒aktycznego

W Zakresie promowania i wdraZania prawidIowych metod wychowawczych w stosunku

do dzieci zagro乞onych przemoc雀　W rOdzinie na lata　2021-2026’’ i skierowania

dokumentu do konsultacji spoIecznych

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt. 1-2 ustawy z dnia 29 1ipca 2005r. o przeciwdzialaniu

PrZemOCy W rOdzinie ( Dz.U. z 2020r. poz. 218 ze zm.) oraz Uchwaly Nr XXIX/21 1/13 Rady

Powiatu OpoIskiego z dnia l sierpnia 2013 roku w sprawie ”Zasad i trybu przeprowadzenia

konsultaqii z mieszka丘cami Powiatu OpoIskiego, Powiatowa Rada Dzialalnosti Pozytku

Publicznego, OrganlZaqaml POZarZadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

uchwaly o dzialalnofoi po乞ytku publicznego i o woIontariacie’1 (Dziennik Urz?dowy

Wqjew6dztwa OpoIskiego z 2013r., POZ. 1824) Zarzad Powiatu OpoIskiego uchwala, CO

nast印uje:

堅田

1. Przyjm可e si? PrQjekty program6w: ”Powiatowego programu przeciwdziaIania

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026",

Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrazania

prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagro乞onych przemoca

w rodzinie na lata 2021-2026”, i kier亘ie dokumenty do konsultacji spolecznych・

2. PrQjekty program6w o kt6rych mowa w ust. 1 stanowia zalaczniki nr l oraz 2 do

niniej sz匂Uchwaly.

§2

0glasza sl? PrZePrOWadzenie konsultaqii w sprawie przyJapla PrOgram6w: ”Powiatowego

programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na

lata 202l-2026", ”Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i

wdraZania prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagro之onych

przemoca w rodzinie na lata 2021-2026" z mieszkahcami Powiatu OpoIskiego oraz



OrgamZaqaml POZarZ担owymi z terenu Powiatu OpoIskiego w formie fomularza

elektronicznego, StanOWlaCegO Zalacznik nr 3 do niniQjszQj Uchwaly, na StrOnie intemetowQj

Powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na tablicy ogloszeh, W Celu

POZySkania opinii.

§3

1. Poczatek biegu teminu konsultaqii stanowi dzieh ukazania si? fomularza na stronie

intemetowQj Powiatu.

2. Temin zakohczenia konsultaqii uplywa po 21 dniach od dnia ukazania si? fomularza

na stronie intemetow匂Powiatu.

§4

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultaqii jest Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

§5

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem po(彊Cia.

5. Henryk Zapi6r
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FOREULARZ KONSULTACJI

PrzedmiotKonsultacii 

Paragra重y punkt/wiersz, kolumna zaIacznika, do kt6rego zgIaszana jest uwaga

Proponowane brzmienie paragrafu/ punktu/ wiersza, kolumny zaI糾znika

Uzasadnienie zmiany

Osoba Iub podmiot zgIaszaj笹y uwagi/ nazwa organizacji, dane rejestrowe, OSOby uprawnionej do

reprezentowania organlZaCJI OraZ imiona i nazwiska osoby zglaszajapej udziaI organIZaCJI W

konsultacjach


