
Uchwała Nr IX/47/11 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia  20 maja 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011 - 2016 
 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. 

U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 

Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 

1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167, 

poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 

181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz 146, Nr 

106, poz. 675, Nr 40, poz.230)  oraz art. 6 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, zm:Dz. U. z 2009 

r. Nr 206, poz. 1589, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Gniezno 

uchwala się, co następuje :  

  

§1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Gniezno na lata 2011 - 2016, w brzmieniu załącznika do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z trescią art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w 

szczególności opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

W Gminie Gniezno jak dotąd Rada Gminy nie podejmowła osobnej uchwały w 

przedmiotowej sprawie, a problemy dotyczące przemocy w rodzinie rozwiązywane 

były w oparciu o program Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz statutową działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. 

Znaczne zwiększenie w ostatnich latach występowania zjawiska przemocy w 

rodzinie oraz nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakładają 

na gminy oprócz konieczności opracowania i realizacji gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – obowiązek powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego, którego utworzenie i zakres działalności określony został 

również w załączniku do niniejszej uchwały. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest programem 

wieloletnim i zakłada realizację zarówno celów głównych, jak i szczegółowych 

tożsamych z celami określonymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, którego realizacja jest przewidziana na lata 2006 - 2016, dlatego 

podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr ………… 
Rady Gminy Gniezno 

z dnia …………………… 
 

 
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE GNIEZNO 
 
I. WSTĘP 
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został opracowany 

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jt. 

Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz w oparciu o ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (jt. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jt. 

Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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 2011-2016 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.  

 

II. CELE PROGRAMU 
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Celami szczegółowymi będą: 

1. Podejmowanie działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

2. Wsparcie i profesjonalna pomoc – dzieciom, osobom i rodzinom dotkniętym 

przemocą. 

3. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy. 

4. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 



5. Zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań 

interwencyjnych. 

6. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy I 

sposobów radzenia sobie z tym problemem. 

7. Wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych. 

8. Ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród uczniów. 

9. Zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar I sprawców 

przemocy (porady psychologa, prawnika, podejmowanie interwencji w 

zakresie przeciwdziałania przemocy). 

10.  Podnoszenie kompetencji służb i instytucji z zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

11.  Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie 

III. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU 
Lp. ZADANIA DZIAŁANIE REALIZATOR 

1. Udzielanie pomocy oraz 

wsparcia dzieciom i rodzinom 

dotkniętym przemocą 

- interwencja kryzysowa 

- praca socjalna 

- poradnictwo prawne, 

medyczne,  pedagogiczne 

- procedura Niebieskiej Karty 

- Ośrodek Pomocy 

Społecznej (OPS) 

- Policja 

- Sąd 

- Zakład Opieki Zdrowotnej 

2. Ochrona przed dalszą 

przemocą 

- odseparowanie sprawcy 

przemocy od ofiar 

- udzielanie schronienia 

osobom dotkniętym 

przemocą 

- uzyskanie zakazu 

kontaktowania się z osobami 

krzywdzonymi 

- Policja 

- Sąd 

- Prokuratura 

- Placówki działające na 

rzecz ofiar przemocy w 

rodzinie 

3. Działania realizowane w 

ramach Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

- realizacja związanych z 

przeciwdziałania przemocy u 

osób uzależnionych  

- procedura Niebieskiej Karty 

- GKRPA 

- OPS 

- Świetlice środowiskowe 

4. Zapobieganie stosowaniu 

przemocy w rodzinie 

- poradnictwo pedagogiczne, 

psychologiczne, prawne 

- terapia 

- OPS 

- Policja 

- Sąd 

- Prokuratura 

- Placówki oświatowe 



5. Zwiększenie skuteczności 

działań osób zobowiązanych i 

uprawnionych do 

przeciwdziałania przemocy 

- szkolenia z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

-praca Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

- poradnictwo 

- OPS 

- wszyscy realizatorzy 

programu 

6. Włączenie lokalnej 

społeczności w monitorowanie 

zjawisk związanych z 

występowaniem przemocy 

(uwrażliwienie społeczeństwa 

na skalę zjawiska) 

- wywiady środowiskowe w 

środowiskach szczególnie 

zagrożonych 

 

- OPS 

- Policja 

- placówki oświatowe 

- świetlice środowiskowe 

- lokalna społeczność 

  

IV. ZASOBY GMINY GNIEZNO W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU  
1. Zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin. 

2. Zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problematyką 

przemocy w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą w 

tym: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej 

- Komenda Policji 

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Placówki oświatowo – wychowawcze 

- Kościoły 

 

V. MONITORING 
Wójt Gminy Gniezno sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i 

podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.  

 

VI. FINANSOWANIE 
Źródłem finansowania zadań programu są środki finansowe z budżetu Gminy 

Gniezno. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na 

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

 

VII PROGNOZOWANE EFEKTY 
1. Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, w tym spadek liczby rodzin, 



w których interwencje podejmowano wielokrotnie. 

3. Pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy 

domowej – stała edukacja. 


