
Uchwała nr XXX/193/2020 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na 

lata 2021 – 2027. 

Na podstawie art. 6 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 218 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 

920 z późn. zm.) 

 

Rada Powiatu Zgorzeleckiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się do realizacji Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 – 2027, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Opracowanie powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie jest wykonaniem nałożonego na powiat obowiązku 

wynikającego z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.  

Przemoc w rodzinie jest jednym z wielkich zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych 

jako instytucja, podlegająca ochronie i opiece państwa, jak i dla poszczególnych jej 

członków. Statystycznie większość ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety,  

a w dalszej kolejności kategorie osób, w których płeć nie jest uwzględniona: małoletni, 

osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo często ofiarami przemocy  

w rodzinie są też dzieci jako jej świadkowie.  

Przemoc w rodzinie niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, 

a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian  mieszkań”, w których 

często dochodzi do dramatów.  

Uchwalane programy należy rozpatrywać łącznie: 

1. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 – 2027 

2. Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie 

powiatu zgorzeleckiego na lata 2021 – 2027  

3. Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie na lata 2021 – 2027. 

Każdy z nich ujmuje tematykę przemocy w inny sposób ale łącznie stanowią system, 

który będzie wzajemnie się uzupełniał oraz włączał w działanie wszystkie podmioty 

wspierające rodzinę oraz dziecko, jako tę część rodziny, która powinna podlegać 

największej ochronie. 

 

Zaplanowane w programie działania są spójne z innymi programami  

i strategiami powiatowymi. W związku z faktem, że w chwili uchwalania programu nie 

został uchwalony program krajowy (nie ma nawet jego projektu), przyjmuje się 

możliwość ewentualnego dostosowania programu jeśli wyznaczone kierunki działań nie 

będą zbieżne. 

 

 

 

 


