
 

Uchwała Nr XXXI/147/2013 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

 w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 na lata 2014 – 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.
1
) 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.
2
) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

 przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świedziebnia, przyjmuje się  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

 Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 stanowiący załącznik do 

 uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący Rady 

         (-) Kazimierz Bejger 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318. 

2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 

poz.146 i Nr 125 poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.  



Uzasadnienie 

 

 Konieczność podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika 

z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 

poz. 1493 z późn. zm.), która określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją 

stosujących. Zgodnie z art. 6 pkt 2 ww. 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 działania, których celem będzie:  

1)  zwiększenie w środowisku lokalnym dostępności i skuteczności pomocy dla osób 

uwikłanych w przemoc;  

2)   podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w obszarze przemocy 

domowej;  

3)   zwiększanie wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.  

 Zadaniem realizatorów Programu jest tworzenie i propagowanie rozwiązań 

merytorycznych, organizacyjnych i prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie oraz dostarczenie społeczeństwu wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach 

radzenia sobie z tym problemem, a także motywowanie społeczności lokalnej do 

podejmowania dalszych działań na rzecz ofiar przemocy.  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 skierowany jest przede wszystkim do ofiar 

przemocy w rodzinie, sprawców przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy 

w rodzinie. Jego fundamentem jest współpraca służb, instytucji i organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy. 

Przyczyni się on do skoordynowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy 

i udzielania kompleksowej pomocy, uwzględniającej różne aspekty i potrzeby rodzin, 

w których występuje przemoc. 

 

         Przewodniczący Rady 

          (-) Kazimierz Bejger 
 

 

 

 

 


