
- Projekt -  
Uchwała Nr XVIII/………/2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 31 maja 2012 roku 
 
 
w sprawie: przyj ęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim  
na lata 2012-2015.  

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
art.6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(Dz. U.  z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2012-2015, stanowiący 
załącznik  do niniejszej uchwały.  

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Uzasadnienie  

do projektu uchwały Nr XVIII/………/2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 31 maja 2012 roku 
 
 
w sprawie: przyj ęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim           
na lata 2012-2015.  

 
 
 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) powiat w zakresie swoich zadań własnych 
zobowiązany jest w szczególności do opracowania i realizowania powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Kierując się 
przytoczonym zapisem ustawy i dobrem ofiar przemocy w rodzinie został opracowany 
Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2012 - 2015. Stanowi on załącznik do niniejszej uchwały. 
Wszelkie cele i działania podejmowane w ramach niniejszego Programu ukierunkowane są na 
poprawę sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie oraz ochronę rodzin zagroŜonych 
przemocą. Aby efektywnie zapobiegać problemowi przemocy w rodzinie niezbędne jest 
stworzenie systemu opartego o aktywizację i rozwój zasobów lokalnych, zwłaszcza form 
pomocy oraz specjalistów, ich kwalifikacji i umiejętności.  
Adresatami Programu w zamierzeniu są:  

1. Osoby doznające przemocy w rodzinie, w szczególności:  
- dzieci,  
- współmałŜonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych,  
- osoby starsze,  
- osoby niepełnosprawne.  

2. Sprawcy przemocy w rodzinie,  
3. Świadkowie przemocy w rodzinie,  
4. Przedstawiciele instytucji, organizacji i słuŜb zobowiązanych do udzielania 

pomocy w sytuacji przemocy,  
5. Społeczność lokalna.  

 
Program będzie stanowił wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy 
w rodzinie, który przyczyni się do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ograniczenia tego zjawiska. 
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