
                 Projekt 

 

Uchwała Nr . . . . . . . . .  

      Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia . . . . . . . . . . . . . .  

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy                                 

w rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 - 2016 dla 

gminy Trzcianka 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                                      

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

uchwala się co następuje: 

 

§ 1.  

Przyjmuje się do realizacji gminny program przeciwdziałania przemocy                           

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016 dla gminy 

Trzcianka, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 



Załącznik  

do uchwały Nr ….......... 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia …....................... 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 

ORAZ  OCHRONY OFIAR PRZEMOCY  

W RODZINIE  

W GMINIE TRZCIANKA 

NA  LATA  2014 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSTĘP  

   

 Przemoc jest zjawiskiem od dawna istniejącym w świadomości społecznej 

i staje się przedmiotem świadomych i skoordynowanych działań zaradczych . 

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

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) wskazuje, że zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają być realizowane w oparciu                   

o zapisy ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 

182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r.                                                 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 

r., poz.1356 ze zm.).  

 Wspomniana powyżej ustawa nakłada na samorządy obowiązek tworzenia 

lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzenia 

poradnictwa i interwencji w przypadku jej zaistnienia, prowadzenia gminnych 

ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych przemocą oraz opracowania i realizacji 

programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie . 

   

 

1. PODSTAWY  PRAWNE  PROGRAMU 

 

Program realizowany będzie w oparciu o przepisy zawarte w: 

 

1/   Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006 –  

      2016; 

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

      ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.); 

3/  ustawie  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

     i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r., poz.1356 ze zm.); 

4/  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 182 ze zm.). 

 

 2.  ZASOBY GMINY 

 

Na terenie gminy Trzcianka  funkcjonują służby, które w swojej kompetencji 

realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Są nimi przede wszystkim: 

1/  Komisariat Policji;  

2/  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;  

3/  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

4/  Punkt Pomocy Kryzysowej;  

5/  szkoły, przedszkola;  

6/  placówki służby zdrowia;   

7/  Zespół Służby Kuratorskiej. 



 

Realizując zadania instytucje te współpracują z Poradnią Psychologiczno 

– Pedagogiczną, Strażą Miejską, placówkami oświatowymi – szkołami                          

i przedszkolami poprzez pedagogów szkolnych i psychologów, placówkami 

służby zdrowia oraz  Sądem Rejonowym  i Prokuraturą  Rejonową w Trzciance. 

 

     3.  PLANOWANE  KIERUNKI  DZIAŁAŃ 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy poprzez poradnictwo 

psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne.  

2. Udzielanie wsparcia w zależności od potrzeb ofiar przemocy, w tym                    

w formie działań interwencyjnych bezpośrednio w środowisku domowym 

ofiar przemocy przez zespół interdyscyplinarny lub grupy robocze  

złożone z pracownika socjalnego, funkcjonariusza policji, pedagoga 

szkolnego, kuratora sądowego i innych kompetentnych osób. 

3. Efektywniejsze wykorzystanie procedury „ Niebieskiej Karty” przez 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisariat Policji.   

4. Tworzenie grup wsparcia i grup samopomocowych dla osób 

doświadczających przemocy. 

5. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zjawiskiem przemocy. 

 

     4. CELE PROGRAMU 

 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie zakłada osiągnięcie następujących celów: 

    1/   zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

    2/   zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie                                   

i zwiększenie dostępności pomocy; 

    3/   zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec  

          osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Cele ogólne będą realizowane poprzez: 

 

1/   monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie; 

2/   udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: 

      psychologicznej,  prawnej, pedagogicznej i socjalnej; 

3/   podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy 

      w  rodzinie; 

4/   budowanie partnerstwa instytucjonalnego w zakresie przeciwdziałania 

      przemocy domowej; 

5/   podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie. 

 

        



      5. REALIZATORZY   PROGRAMU 

 

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance . 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Komisariat Policji w Trzciance. 

4. Sąd Rejonowy w Trzciance. 

5. Szkoły i przedszkola. 

6. Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Trzciance. 

7. Straż Miejska. 

8. Placówki służby zdrowia. 

9. Urząd Miejski Trzcianki. 

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance. 

 

 

6. OCZEKIWANE  REZULTATY  DZIAŁAŃ  ZAWARTYCH  

           W  PROGRAMIE 

 

1. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.  

2. Promowanie wartości rodzinnych.  

3. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania 

przemocy w rodzinie.  

4. Promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. 

5. Zmniejszanie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.  

6. Zwiększanie skuteczności i dostępności pomocy. 

7. Wzrost liczby placówek udzielających pomocy w środowisku lokalnym.  

8. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom 

przemocy w rodzinie. 

9. Spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych służb 

zajmujących się przemocą w rodzinie podejmowane są wielokrotnie.  

10.  Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w problematykę   

przeciwdziałania przemocy. 

 

      7. MONITORING 

 

Realizacja programu będzie poddawana systematycznemu monitoringowi, 

który prowadzony będzie na podstawie zebranych informacji, przekazanych 

przez jednostki współrealizujące program. Umożliwi to dokonywanie bieżącej 

oceny skuteczności prowadzonych działań i pozwoli na ich korektę.  

Odpowiedzialny za całościowe monitorowanie programu będzie koordynator 

wskazany przez realizatorów programu.  

 

  



 

      8. ŹRÓDŁA   FINANSOWANIA 

 

Źródłem finansowania programu są środki własne gminy Trzcianka,                   

w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, ponieważ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest 

zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r.                                 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także ustawy                                 

z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki 

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy                                  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2016 dla 

gminy Trzcianka 

 

             Potrzeba podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie 

wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 

roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.). Powyższa ustawa określa zadania                     

w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady postępowania 

wobec  osób dotkniętych  przemocą  w rodzinie i  osób ją  stosujących.  Zgodnie  

z art. 6 ust. 2 przytoczonej ustawy, na gminie ciąży obowiązek tworzenia 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi 

poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program określa 

wachlarz działań, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz 

stworzenie jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla osób 

zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, angażuje w ich 

realizację wiele służb, instytucji, organizacji.  

               Podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


