UCHWAŁA NR X/84/2015
RADY POWIATU W ŚWIDNICY
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie na rok 2015
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) oraz art.6
ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz.1493 ze zm.) Rada Powiatu w Świdnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie na rok 2015, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Sołtys
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.
U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Powiatowy Program Oddziaływań KorekcyjnoEdukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2015, zwany dalej "programem", będący
załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowi pierwszy etap wykonania powyższego obowiązku. Program jest
spójny z ustawodawstwem krajowym oraz strategicznymi dokumentami o charakterze lokalnym, w tym
z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2011-2016, przyjętym Uchwałą Nr XII/97/2011 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24 listopada 2011 r. Celem
głównym programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Cel ten ma zostać
osiągnięty poprzez zmianę postaw osób stosujących przemoc w rodzinie przez poddanie ich oddziaływaniom
korekcyjno-edukacyjnym. Bezpośrednimi adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie
zamieszkującej na terenie powiatu świdnickiego. Program wymaga współpracy lokalnych instytucji. Realizację
programu zaplanowano na rok 2015, wskazano również źródła jego finansowania. Oczekuje się, że wykonanie
programu przyczyni się do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia skali problemu
przemocy w rodzinie oraz poprawy kondycji rodzin z powiatu świdnickiego. Z powyższych względów podjęcie
uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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