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Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 
Termin kontroli 

(kwartalnie) 
Rodzaj 
kontroli 

Realizacja 

1 2 3 4 5 6 

  26. Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie (Dz. U. z 2010 r., nr 125, poz. 842) w zakresie: 

 

1. Opracowania i realizacji gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie; 

2. Prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 

poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4. Funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych 

Urząd Gminy Gnojno 145, 28-114 
Gnojno 

 

I kwartał 
 
 

problemowa 
 

 

 

 

Urząd Gminy Szydłów, ul. Rynek 31,  
28-225 Szydłów 

 

I kwartał  
 
 

problemowa 

 

 

 

 

Urząd Gminy Imielno, 28-313 Imielno, ul. 
Cmentarna 7. 

II kwartał  problemowa  

 
Urząd Gminy w Tarłowie 

 ul. Rynek 2 27-515 Tarłów 

 
III kwartał 2012 

 

kompleksowa 
 



27. Realizacja przez samorząd powiatowy zadań własnych  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie (Dz. U. z 2010 r., nr 125, poz. 842) w zakresie: 

 

1. Opracowania i realizacji powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie; 

2. Opracowania i realizacji programów służących 

działaniom profilaktycznym mającym na celu 

udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w 

zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej; 

             oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,      

             wynikających z art. 6 ust. 4 pkt. 1 - 2 w/w ustawy, tj. : 

5. Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

6. Opracowywania i realizacji programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy 
Wielkiej 

 ul. T. Kościuszki 12  
28 - 500 Kazimierza Wielka 

 
 

IV kwartał 2012 
 
 
 

kompleksowa 

 
 

Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 
 Al. Mickiewicza 15   

28-110 Busko - Zdrój 
 
 
 
 
 
 

IV kwartał 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

kompleksowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kielce, 31.08.2012  r.                                                                                                                                                                         …………………………………. 
                                                                                                                                                                                                          Dyrektor Wydziału 


