
Projekt

z dnia  26 marca 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na 
lata 2019-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (teks 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2019 - 
2020, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 995BD623-9469-4350-B203-A1B31E2E5095. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gniezno

z dnia 27 marca 2019 r.

I. WSTĘP

Obowiązek opracowania i realizacji gminnego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika 
wprost z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1390 ze zm.).

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skierowany jest przede wszystkim do : 
ofiar przemocy w rodzinie (w tym dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób 
starszych i niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, 
przedstawicieli władz lokalnych oraz przedstawicieli instytucji i służb pracujących z dziećmi (nauczyciele, 
pedagodzy, pracownicy socjalni, policjanci, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy służby 
zdrowia).

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma charakter długofalowy, a działania programu 
obejmują lata 2019-2020 i są zgodne z założeniami zawartymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania Programu mogą ulec zmianom 
i udoskonaleniom. W gminie Gniezno przestał obowiązywać program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
podjęty uchwałą nr IX/47/11 Rady Gminy Gniezno z dnia 20 maja 2011 r. dlatego konieczne jest 
opracowanie nowego programu, kontynuowanie działań oraz wyznaczenie nowych celów.

Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
w Gminie Gniezno, zwany dalej Programem ma charakter długofalowy, jego działania obejmują lata 2019–
2020. Program wpisuje się w realizację m.in. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2014-2020.

Podstawą działań ujętych w programie jest:

1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245);

3. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 1508 ze zm.).

II. CELE PROGRAMU

1. Cel główny

Program ma na celu usystematyzowanie i zwiększenie skuteczności działań odpowiednich służb na terenie 
Gminy Gniezno w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także określenie zasad postępowania 
wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc na terenie gminy Gniezno.

2. Cele szczegółowe

1. Celami szczegółowymi są:

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich dostępności do profesjonalnej pomocy;

3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;

4) zmiana postawy mieszkańców wobec zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-
edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie;

5) zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy (porady psychologa, 
prawnika, podejmowanie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy);

6) podnoszenie kompetencji służb i instytucji z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
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7) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie winna przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu życia osób dotkniętych przemocą.

III. REALIZACJA PROGRAMU

W celu realizacji przyjętych w Programie celów:

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno powołany uchwałą 
Nr LIV/364/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Gniezno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, realizuje zadania określone w przedmiotowej 
uchwale i niniejszym programie, w tym w szczególności procedurę „Niebieskie Karty” opisaną w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ 
Niebieska Karta ”. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych przypadkach, Zespół tworzy grupy robocze.

2. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

1) poradnictwa medycznego polegającego w szczególności na uprawnieniu do uzyskania zaświadczenia 
lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, a także 
poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego;

2) interwencji kryzysowej i wsparcia poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w miejscu zamieszkania lub 
specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

3) pomocy w uzyskaniu mieszkania w sytuacji, gdy osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie ma tytułu prawnego 
do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu;

4) przysługujących świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej z zachowaniem wszelkich zasad w niej 
określonych.

3. Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

1) uprawnione instytucje i organy stosują przewidziane w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich 
kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi; w szczególności osoba dotknięta przemocą może żądać aby 
sąd zobowiązał sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania;

2) podejmuje się działania motywujące do udziału w programach oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych.

IV. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Przewidywanymi efektami realizacji programu są:

1. Zintegrowanie i skoordynowanie działań odpowiednich jednostek, podmiotów i specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2. Zwiększenie bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą;

3. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie;

4. Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie;

5. Zmiana postaw społeczeństwa, jego wiedzy i wrażliwości wobec przemocy w rodzinie.

V. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Gmina Gniezno dysponuje zasobami instytucjonalnymi, których działalność ma istotne znaczenie 
w realizacji niniejszego Programu oraz współpracuje z instytucjami  w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Do instytucji tych należą:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gniezno,

3. Placówki oświatowe.

4. Komenda Powiatowa Policji.

5. Organizacje pozarządowe.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU
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1. Źródłem finansowania działań określonych w Programie są:

1) środki własne gminy,

2) środki z dotacji budżetu państwa na finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, gdy minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego takie finansowe wsparcie ogłosi.

2. Na realizację zadań określonych w niniejszym Programie zabezpiecza się środki finansowe w budżecie 
gminy na dany rok.

3. Zadania ujęte w programie mają charakter działań stałych, corocznie realizowanych w latach, na które 
program zostaje uchwalony.
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UZASADNIENIE

Zjawisko przemocy w rodzinie skutkuje negatywnymi konsekwencjami zarówno dla

funkcjonowania rodziny jak i dla polityki społecznej. Dlatego konieczne jest podjęcie działań o

szerokim zakresie w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej

negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym.

Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony

ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Z uwagi na zakończenie okresu obowiązywania poprzedniego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione
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