
Uchwała Nr ……./………./………
Rady   Powiatu w Gryfinie

z dnia …………………

         w sprawie  przyj ciaę  Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Powiecie
Gryfińskim w latach 2016-2020.

    Na  podstawie  art.12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. Dz. U. z 2015 , poz. 1045 i poz. 1890) oraz
art.6 ust.3 pkt 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)  Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§  1. Przyjmuje  się  do  realizacji  Powiatowy  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach
2016-2020, stanowi cy zał cznik nr 1 do uchwały.ą ą
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady

      Roman Michalski
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                                                    Uzasadnienie

    Zgodnie z  art.6 ust.3  pkt 1,   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy  w rodzinie, do zadań własnych powiatu należy w szczególności: opracowanie
i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar  przemocy w rodzinie.  Obecnie  w związku z  wejściem w życie  nowej  Strategii
rozwiązywania  problemów  społecznych  w  powiecie  gryfińskim  na  lata  2016-2022,
zasadnym jest opracowanie spójnego z powyższym dokumentem programu działań na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
   Powiatowy Program   Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Powiecie  Gryfińskim  w  latach  2016-2020 jest
kontynuacj  Powiatowego  Programu  Działa  na  Rzecz  Osóbą ń
Niepełnosprawnych w Powiecie   Gryf skim na  lata  2011-2015,ń
uzupełnionym  o  nowe  zapisy,  które  pojawiły  si  ę
w  Krajowym  Programie
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2014-2020.
Dokonano  te  aktualizacji  podstawy  prawnej  w  zakresież
przeciwdziałania przemocy. 
  Wobec powyższego podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie jest uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka
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