
UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 

 
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na lata 2013 – 2020. 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 

Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

§1. 

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na lata 2013 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Telesfor Gościniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXVII/242/2013 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 

 
Zgodnie z art. art. 6 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia  

29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) do zadań własnych 

powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Z jednej strony 

opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

obowiązkiem Powiatu, z drugiej zaś jest powinnością wobec osób doznających 

przemocy. Zjawisko przemocy nie jest dobrze rozpoznane, nie istnieją opracowania 

zbiorcze pokazujące jego skalę w powiecie, niewielkie jest także zaplecze, w którym 

mogą one uzyskać pomoc i wsparcie. Przedłożony Program systematyzuje zarówno 

obszary działań jak również wskazuje kierunki, formy działań jakie w okresie 

realizacji programu mają zostać podjęte na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 

partnerstwie z instytucjami, organizacjami społecznymi przeciwdziałającymi 

przemocy w rodzinie.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Telesfor Gościniak 


