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UCHWAŁA NR.............. 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ................................................ 

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy                 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Wągrowieckim 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 920) oraz art.6 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia  29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  ( Dz. U. 2020 poz. 218) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się  do realizacji Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Wągrowieckim stanowiący załącznik  do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z  dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

         Przewodnicząca  

        Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

        ..................................................... 

             / Małgorzata Osuch / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Uzasadnienie  

 

Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia ……………………………………………. 

w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy                 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Wągrowieckim 

 

 

           Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie zadania                                  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  są realizowane  przez organy  administracji  

rządowej jednostki samorządu terytorialnego na zasadach  określonych  w przepisach ustawy  

z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej lub ustawy  z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

             Ustawa w aktualnym brzmieniu określa cztery rodzaje zadań  własnych powiatu. 

Poza zapewnieniem  osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc  w ośrodkach wsparcia 

oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej, powiat zobowiązany jest do  opracowania                               

i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania  przemocy   w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie oraz do opracowania i realizacji programów profilaktycznych 

mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania                        

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych stosunku do dzieci zagrożonych przemocą 

w rodzinie.  

           Do zadań powiatu  z zakresu administracji rządowej  realizowanych przez powiat art. 6 

ust. 4 ustawy zalicza w szczególności tworzenie i prowadzenie  specjalistycznych ośrodków 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie  i realizacje  programów  

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadania                      

te finansowane są ze środków budżetu  państwa.  

         Powiatowy program jest komplementarny i spójny  z Programami Przeciwdziałania 

Przemocy   w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętymi i realizowanymi 

w gminach na terenie Powiatu Wągrowieckiego, jest również zgodny z aktami prawnymi          

oraz dokumentami o charakterze strategicznym, funkcjonującymi zarówno na poziomie 

krajowym, jak i wojewódzkim.                           

 


