
 

 

Uchwała Nr XXV/183/2021 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

 

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

(Dz. U. z 2020r., poz.920), art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz.1876 ze zm.) i art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r., poz. 218 ze zm.) Rada 

Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                                              

                                                                                                                           Jan Łukasik 

    

 

 

 



  

UZASADNIENIE 

 

 

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

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 218 ze zm.) zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki 

samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz.1876 ze zm.). 

 Do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja 

powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. Przedmiotowy program powstał w oparciu o przeprowadzoną w roku 2020 

diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu mławskiego. Został przygotowany 

przez Zespół ds. Opracowania, Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Programu powołany 

przez Zarząd Powiatu Mławskiego. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 

obejmuje w szczególności cele i kierunki działań w obszarze przeciwdziałania przemocy         

w rodzinie. 

 Przyjęcie założeń Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w powiecie mławskim, służyć będzie do 

wypracowania właściwego systemu wsparcia dla osób i rodzin potrzebujących pomocy,                         

a także przyczyni się do zintegrowania szerokiego grona przedstawicieli lokalnych instytucji    

i organizacji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

  


