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Sz. P. Józef Janeczko 

Przewodniczący Rady Powiatu  

w Prudniku  

  

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu  

w Prudniku w sprawie zmiany nazwy i statutu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej  

w Głogówku, utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej  

w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

 
W dniach od 16 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r. na podstawie uchwały Zarządu Powiatu 

Prudnickiego Nr  149/52/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. oraz Uchwały 

Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku  z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2010 r. Nr 117, poz. 1266) zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu 

uchwały Rady Powiatu w Prudniku uchwały Rady Powiatu  

w Prudniku w sprawie zmiany nazwy i statutu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej  

w Głogówku, utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej  

w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Projekt 

uchwały został opublikowany w dniu 16 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku  

wraz z informacją na temat możliwości wnoszenia uwag w formie pisemnej do dnia  

10 maja 2021 r.  

W toku konsultacji nie wpłynęła żadna opinia podmiotów uprawnionych do wnoszenia uwag. 

Od czasu opublikowania projektu uchwały wystąpiła potrzeba naniesienia zmian  

w zakresie daty wejścia w życie z okresu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego na dzień 1 lipca 2021 r., dodania zapisu dotyczącego uchylenia Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz ujednolicenia sposobu kontroli placówek 

oraz jednostki. Skorygowano też drobne omyłki pisarskie.  
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