
 

UCHWAŁA Nr XXII/187/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

        z dnia 31 marca 2017r. 

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.  z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) Rada Gminy, 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XXII/187/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2017r. 

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określa 

sposób realizacji zadań własnych Gminy Sochocin, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy  

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

W Programie na lata 2017-2021 przewidziano kontynuację zadań realizowanych  

w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w na lata 2011-2016, jak również podjęcie nowych przedsięwzięć. 

Uwzględniono przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sochocin. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 do zadań własnych gminy należy w szczególności 

tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie  

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. 

W związku z powyższym proponuje się przyjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę 

Gminy w Sochocinie. 

 


