
UCHWAŁA NR VII/ 29  /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA  12 MARCA 2015 ROKU. 

 

 

w sprawie:  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

                        w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  

                        2015-2020.  

  

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r.   poz.  594 z późn. zm.) oraz art. 6 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy                       

w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)  Rada Miejska Borku Wlkp. 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borek Wlkp. na lata                    

2015-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.  

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Zespół Interdyscyplinarny 
 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Borek 

Wlkp. na lata 2015 – 2020.   

  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu  

terytorialnego obowiązek realizowania zadań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Ustawa nałożyła na Gminy obowiązek powołania Zespołów 

Interdyscyplinarnych, a także określiła ich zadania. Uchwałą Nr VII/43/2011 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 maja 2011 r. określony został tryb  

i  sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Zarządzeniem Nr 46/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 08 lipca 2011 roku 

został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

Na podstawie brzmienia art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

(ust.2 pkt 1) cyt. przepisu.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


