
PROTOKÓŁ 

z konsultacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027” 

 

Konsultacje społeczne o charakterze środowiskowym prowadzone były  w terminie od dnia 03 

marca 2021r. do dnia 17 marca 2021 r. Projekt pn. „Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2021-2027” zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Kutnie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kutnie, w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie . 

Celem konsultacji było uzyskanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu 

kutnowskiego, a także zainteresowanych mieszkańców zamieszkałych na terenie powiatu 

kutnowskiego w zakresie treści projektu pn. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027” Konsultacje 

przeprowadzone zostały w następujących formach: 

     a) zbieranie pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu na formularzu 

konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do programu.; 

      b) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających   

na terenie powiatu kutnowskiego. 

      Formularze konsultacyjne zainteresowani winni przesłać w terminie do dnia 17 marca 2021r. 

listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno,  

ul. Krzywoustego 11 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprkutno.pl. 

     Zorganizowanie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych miało miejsce  

w dniu  22.03.2021 roku o godz. 13.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kutnie, ul. Krzywoustego 11.   

      Wyniki konsultacji: 

W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego z terenu powiatu kutnowskiego nie zgłosiła uwag czy 
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propozycji zmian  do projektu „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”. 

Projektodawca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie dokonał w dokumencie 

następujących zmian tekstowych: 

W pkt. 14  podstaw prawnych zamiast: Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29.04.2014  

w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

na lata 2014 – 2020 ( M.P. 2014 , poz. 445 ) wprowadzono: Uchwała nr 16 Rady  

Ministrów z dnia 01.02.2021w sprawie ustanowienia Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na rok 2021  (M.P. 2021, poz. 235) 

W pkt. 8  dokonano zmian w określeniu realizatora programu zamiast : Starostwo Powiatowe 

w Kutnie  wpisano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Instytucją włączoną 

bezpośrednio lub pośrednio do realizacji Programu, na zasadzie współpracy będzie PCPR  

w Kutnie - dział Interwencja Kryzysowa zamiast Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Kutnie. 

Ponadto  wpisano, że koordynatorem Programu będzie PCPR w Kutnie - dział Interwencja 

Kryzysowa, zamiast Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie. 

W harmonogramie kierunków działań zamieniono nazwę podmiotu zaangażowanego  zamiast 

POIK we współpracy z PCPR na PCPR – Interwencja Kryzysowa. 

Zmiany dokonano również  w spisie treści Programu tj. w numeracji  występujących po sobie 

kolejno podrozdziałów. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

        Anna Antczak 

        Dyrektor PCPR w Kutnie 

  

 


