
                                                                                                               Załącznik  nr  1  do Uchwały  

          Zarządu Powiatu Opolskiego 

         Nr 1376/21 

         z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

 

 Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 218, poz. 956), oraz w zw. z Uchwałą 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 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" 

(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2013r., poz. 1824) Zarząd Powiatu 

Opolskiego przedstawia:  

 

 

 

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI  

W SPRAWIE  PROJEKTU ,,POWIATOWEGO 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

 W RODZINIE  NA LATA 2021-2026”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opole, styczeń 2021r.  

 

1. WPROWADZENIE 

 

  W okresie od 30 grudnia 2020r. do 19 stycznia 2021r. przeprowadzono konsultacje 

społeczne, dotyczące projektu „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026”. 

Do przeprowadzenia  konsultacji  wykorzystano  następujące instrumenty: 

1. ogłoszenie   na    stronie    internetowej    Powiatu    Opolskiego,    pod adresem: 

www.powiatopolski.pl w zakładce ,,Dla mieszkańców” - ,,Konsultacje 

społeczne”; 

2. ogłoszenie w    Biuletynie    informacji    Publicznej    Powiatu     Opolskiego 

pod  adresem: http://bip.powiatopolski.pl; 

3. ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego                            

przy ul. 1 Maja 29, w godzinach pracy urzędu.  

Jednostką upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji  

o przedmiocie i przebiegu konsultacji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Opolu przy ul. Książąt Opolskich  27 (pokój nr 106), tel. 77 44 10 567. 

 

2. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI 

1.   art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 218, poz. 956); 

2.  Uchwała 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 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego z 2013r., poz. 1824). 

 

3. PRZEDMIOT  KONSULTACJI 

 Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2021-2026”. 

http://bip.powiatopoiski.pl/


4. CEL KONSULTACJI 

 Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było uzyskanie opinii 

zainteresowanych mieszkańców oraz podmiotów z terenu Powiatu Opolskiego,                       

w zakresie konsultowanego dokumentu.  

 

5. FORMY KONSULTACJI 

 Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 30 grudnia 2020r.                 

do 19 stycznia 2021r. i miały charakter informacyjny.  

 W konsultacjach mogły brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Powiatu 

Opolskiego i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy              

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie                      

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j. z późn. zm.) działające na terenie powiatu opolskiego,                  

w zakresie ich działalności statutowej.  

  Opinie mogły być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres  

starostwo@powiatopolski.pl. oraz za pomocą wypełnionego formularza dotyczącego 

konsultacji społecznych i złożonego w Kancelarii Starostwa Powiatowego                                   

w Opolu przy ul. 1 Maja 29  lub przesłanego faxem na numer 77 54 15 103.  

 Opinie w swojej treści zawierały: 

a) przedmiot konsultacji, 

b) wskazanie miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, punkt, wiersz, kolumna 

załącznika),  

c) prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu, 

d) proponowane brzmienie paragrafu, punktu, wiersza, kolumny załącznika,                         

do którego odnosi się uwaga,  

e) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w lit. c. 

 

6. ZAKRES KONSULTACJI 

Przeprowadzone konsultacje miały charakter informacyjny.  W konsultacjach mogły 

brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Powiatu Opolskiego i organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 t.j.                     

z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Opolskiego, w zakresie ich działalności 

statutowej. 

mailto:starostwo@powiatopolski.pl


7. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH  

 W ramach przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszone zostały żadne uwagi                      

do projektu „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026”. 

 

 

       Zarząd Powiatu Opolskiego:  

            

   1. Henryk Lakwa........................................ 

            

 2. Leonarda Płoszaj.................................... 

            

   3. Krzysztof Wysdak.................................. 

            

   4. Joachim Świerc....................................... 

            

   5. Henryk Zapiór......................................... 

 


