
 

UCHWAŁA NR  XVII.89.2012 

RADY GMINY PRZYTYK 

z dnia  30 marca 2012 roku 

 

w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w R odzinie dla 
Gminy Przytyk na lata 2012-2015  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 6 ust. 
2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.        
z 2005 roku Nr 180 poz. 1493; ze zmianami) Rada Gminy Przytyk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przytyk na 
lata 2012-2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytyk.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012  
roku. 

 

 

 

                                                                                                    P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 

                                                                                                      Rady Gminy  w Przytyku  

                                                                                                      mgr inż. Sylwester Stani 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXVII.89.2012 

Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2012r 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  DLA GMINY 
PRZYTYK NA LATA 2012-2015  

 

I. Założenia ogólne.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015r. określa zadania 
własne Gminy wynikające z: 
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 180, 
poz. 1493 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 26 październik 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.), 
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362           
z póź. zm.), 
- Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

             Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków Gminy należy 
w szczególności: 

1. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
3. opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
4. prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system 
wartości, styl życia. Ważną role w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje 
pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest 
w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są 
reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne             
z normami prawnymi i moralnymi. 
Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. 
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że to zjawisko marginalne 
występujące jedynie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według krajowych danych 
statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem 
społeczny.  
Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, poprzez przemoc psychiczną, 
seksualną po przemoc ekonomiczną i rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona 
charakter długoterminowy i cykliczny. 
Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy 
się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego. Jeżeli przemoc ma charakter 
ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 201 Kodeksu 
karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi; 
„§1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostająca        
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat. 
§2 Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 



§3 Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub §2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 
własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat” 
 
W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali 
zjawiska przemocy oraz pogłębianie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . 

 
II. Adresaci programu.  

  
Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Przytyk.  

  
III.Podmioty funkcjonuj ące na terenie Gminy Przytyk świadcz ące pomoc w przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie:  

  
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
3. Samodzielne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie Gminy, 
4. Posterunek Policji, 
5. Szkoły działające na terenie Gminy.  
 

IV. Współpraca  
  
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, 
2. Sąd Rejonowy w Radomiu, 
3. Poradnia Lecznictwa Uzależnień w Radomiu, 
4. Kuratorzy zawodowi, 
5. Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy pracujący w szkołach, 
6. Lekarze i pielęgniarki, 
7. Pracownicy socjalni, 
8. Pracownicy urzędu. 
9. Policja. 
  

V. Założenia do programu  
  
Cel realizacji programu:  
  
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. 
  
Cel po średni programu:  
  
1. Zmiana postaw mieszkańców Gminy Przytyk wobec przemocy w rodzinie. 
2. Wzrost przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, u których występuje 
zjawisko przemocy. 
3. Spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane są 
wielokrotnie. 
4. Stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, imprezy lokalne itp. 



5. Wzrost a potem spadek liczby osób zgłaszających się o pomoc do placówek służby zdrowia, 
pomocy społecznej, policji. 
  
Strategie i metody działania:  
1. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy  w rodzinie. 
2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne, psychologiczne  i socjalne. 
3. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 
4. Zamieszczenie na tablicach informacyjnych, na lokalnej stronie internetowej informacji             
o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy. 
5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych 
realizujących zadania przemocy w rodzinie. 
6. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. 
  
VI. Podstawowe zadania do realizacji w ramach Gminn ego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy:  
  
Zadanie 1  
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemoc y w rodzinie.  
  
Sposób realizacji:  
1. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie: 
- rozpowszechnienie broszur, ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 
- rozpowszechnianie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych, 
- udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych 
stykających się z problematyką przemocy w rodzinie – udział w specjalistycznych szkoleniach 
oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji        
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie          
w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich. 
4. Współpraca pomiędzy pracownikami służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w tym między innymi: wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, policji, 
pomocy społecznej, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  
  
Zadanie 2  
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie pr zeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
  
Sposób realizacji:  
1.Prowadzenie działań na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy w rodzinie przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu  w zakresie udzielania 
specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 
  
Zadanie 3  
Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar pr zemocy w rodzinie.  
  
Sposób realizacji:  
1. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udzielanie 
profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 
2. Wdrażanie procedury ”Niebieska Karta”, poprzez prowadzenie działalności informacyjnej nt. 



procedury „Niebieskiej Karty”. 
  3.Prowadzenie działań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie przy współpracy innych 
organizacji, instytucji. 

4. Opracowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych o instytucjach, udzielających pomocy 
w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie. 
5.Wspomaganie działalności instytucji, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń           
i osób fizycznych realizujących zdania w zakresie pomocy ofiarom przemocy. 
6.Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dzieci                  
i młodzieży poprzez programy profilaktyczne. 
 
VII. Realizatorzy  

  
Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku przy współpracy 
z:  
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Szkołami, 
- Policją, 
- Służba zdrowia, 
- Organizacjami pozarządowymi, kościołem i związkami wyznaniowymi. 
  
VIII. Finansowanie  
  
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są 
środki finansowe z budżetu Gminy Przytyk, pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dotacji oraz ze środków pozabudżetowych 
pozyskanych z innych źródeł. 
  
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 


