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UCHWAŁA NR LI/288/10
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) 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 2009 r. Nr 206, poz. 
1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na 2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko. 

§ 3. Sprawozdanie z realizacji uchwały złoży Pełnomocnik Wójta do rozwiązywania problemów społecznych 
w I kwartale 2012 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

 

Przewodnicząca 
Rady Gminy 

Sabina Sokół
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Załącznik do Uchwały Nr LI/288/10

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 29 października 2010 r.

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2011 
rok. 

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych służb. 
Wdrożenie w życie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest gwarancją zintegrowanych działań 
profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie. 

§ 1. 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, 
z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) nakłada na Gminę obowiązek opracowania i realizacji 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach m. in. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

2. Ustawa ta, ma na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie 
i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 
przemocy w rodzinie. 

§ 2. 1. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Mokrsko, a tym 
samym budowanie skutecznie działającego systemu uwzględniającego lokalne uwarunkowania i rozmiary 
zjawiska. 

2. Ponadto celem Programu jest: 

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. 

§ 3. 1. Przez realizację celów Programu zakłada się: 

1) zmianę pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie; 

2) promowanie wartości rodzinnych; 

3) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie; 

4) promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy; 

5) zmniejszenie rozmiarów przemocy w polskich rodzinach. 

2. Program skierowany jest do: 

1) ofiar przemocy w rodzinie, w tym: 

a) dzieci, 

b) współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, 

c) osób starszych, 

d) osób niepełnosprawnych; 

2) sprawców przemocy w rodzinie; 

3) świadków przemocy w rodzinie. 

§ 4. Program będzie stanowił wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie 
realizowany wielopoziomowo przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na 
rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. 
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§ 5. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach 
pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. 

2. Działania Zespołu są skierowane do osób, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ukierunkowane 
na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia 
problemu. 

3. Ogólnym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowane oddziaływanie na osobę, rodzinę 
i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie ich w podejmowaniu działań ukierunkowanych na 
rozwiązanie problemu. 

4. Szczegółowe działania Zespołu Interdyscyplinarnego obejmują: 

1) zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych; 

2) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej; 

3) lepszą koordynację działań nakierowanych na rozwiązanie problemów danej rodziny; 

4) oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie; 

5) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 

5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Mokrsko. 

6. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3) Policji; 

4) oświaty; 

5) ochrony zdrowia; 

6) organizacji pozarządowych; 

7) kuratorzy sądowi. 

7. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków. 

8. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

9. Do zadań grup roboczych należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy; 

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych 
działań. 

§ 6. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

§ 7. 1. Spodziewane efekty realizacji programu: 

1) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

2) zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3) pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach radzenie sobie z tym 
problemem; 

4) zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie; 

5) zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie; 



Id: ACSZD-KTPRF-UIWAK-KNXXI-XAGCH. Uchwalony Strona 3

6) wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie; 

7) zmniejszenie liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie; 

8) stworzenie standardów „najlepszych praktyk” we wsparciu rodzin w których występuje przemoc. 

 

Przewodnicząca 
Rady Gminy 

Sabina Sokół


