
UCHWAŁA NR 329/15 

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 10 września 2015 r. 

 

o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami 

pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie: 

1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, 

2) Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażana prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-

2020.  

 

 Na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 8, § 6 ust. 1 pkt 8, § 7 i § 8 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr 

XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie ,,Zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

uchwały o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Zarządu Powiatu Opolskiego uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1 

 

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w sprawie: 

 

1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2015-2020, 

2) Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażana prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020 z 

mieszkańcami Powiatu Opolskiego oraz organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego 

w formie formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały, na stronie internetowej 

Powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na tablicy ogłoszeń w celu pozyskania 

opinii.  

 

§ 2 

 

1. Początek biegu terminu konsultacji stanowi dzień ukazania się formularza na stronie  internetowej 

Powiatu. 

2. Termin zakończenia konsultacji upływa po 21 dniach od dnia ukazania się formularza na stronie 

internetowej Powiatu.  

 

§ 3 

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Zarząd Powiatu Opolskiego: 

1. Henryk Lakwa 

2. Leonarda Płoszaj 

3. Krzysztof Wysdak 

4. Rudolf Mohlek 

5. Sybilla Stelmach 


