UCHWAKA Nr “80 2020

Zarzadu Powiatu w Bielsku-Biatej
z dnia 29 grudnia 2020 r.

W sprawie: przeprowadzania konsultacji w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziatania
Przemocy

w

Rodzinie

oraz

Ochrony

Ofiar

Przemocy

Bielskim na lata 2021-2028.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

w Rodzinie

w

Powiecie

1998 r. o samorzadzie powiatowym

(tj.

Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz Uchwaty Nr III/51/360/10 Rady Powiatu w Bielsku-Biatej z dnia 24

czerwca 2010

roku w sprawie szczegétowego

publicznego lub organizacjami pozarzadowymi

sposobu

konsultowania z rada dziatalnosci pozytku

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, projektow aktéw
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji (z pozn.

zm.)

Zarzad Powiatu w Bielsku-Biatej
uchwala, co nastepuje:

§1
konsultacji jest Powiatowy Program Przeciwdziatania Przemocy
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bielskim na lata 2021-2028.
Przedmiotem

OkreSla sie termin:

w Rodzinie

oraz

§2

1.

rozpoczecia konsultacji na dzien 31 grudnia 2020 r.,

2.
3.

zakonczenia konsultacji na dzienh 6 styeznia 2021 r.,
zakres konsultacji: projekt Programu.
§3

1.

Konsultacje zostana przeprowadzone w formie pisemnej, z wykorzystaniem
Opinii do projektu Programu.

ankiety zgtaszania

2.

Ankieta zgtaszania opinii, stanowiaca zatacznik do niniejszej Uchwaty,
na stronie internetowej Powiatu Bielskiego www.powiat.bielsko.
pl.

3.

Wypeinione ankiety (zawierajace uzasadnienie) nalezy sktadac w terminie przewidzianym w § 2

4.

niniejszej Uchwaty w Biurze Obstugi Mieszkanca Starostwa Powiatowego w Bielsku-Biatej, ul.
Piastowska 40 (parter), przesta€ droga elektroniczna na adres e-mail: pcor@powiat.bielsko.pl
lub droga listowng na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Biatej ul. Piastowska 40, 43-300
Bielsko-Biata.
W2zor ankiety zgtaszania opinii stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

zostanie opublikowana

§4
Po zakonczeniu konsultacji, protokot z ich przebiegu zostanie zamieszczony na stronie internetowej
www.powiat.bielsko.
pl.

§5
Odpowiedzialnym

za

przeprowadzenie

konsultacji

w Bielsku-Biatej.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

§6

jest

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

