
PROJEKT 
UCHWAŁA Nr …………….. 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z  dnia  …………………….. 

                 
 

w  sprawie:  przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy           
w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok. 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1390) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia              
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2016 r. poz. 446 z późn. zm.1   ) -  
uchwala się, co następuje : 
 
 
§ 1.  Przyjmuje się Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017, obejmujący wykaz zadań stanowiących 
załącznik do niniejszej uchwały.    
 
§ 2.  Źródłem finansowania  Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Białobrzegi oraz środki na 
realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych.  
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
 

 
 
              Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
             Marcin Osowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

                                                        
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 
 



 
 
     

UZASADNIENIE 
 
 
 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                          

stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowywanie i realizacja programów ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie.  

 Ustawa wymienia 4 zadania, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 
6 ust. 2 tj. w postaci miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
uchwalanego corocznie przez radę gminy w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
 Zadania te obejmują: 

1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie; 

3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Zgodnie z nimi zbudowany został niniejszy program. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSTĘP 

Preambuła niniejszej ustawy stanowi: „przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa 

człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze 

publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie                                   

i poszanowanie ich praw i wolności” 

 Cytowana ustawa definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,              

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. 

 Przemoc w rodzinie, doznawana jest w różnych formach: od przemocy fizycznej                    

i seksualnej po przemoc psychiczną lub ekonomiczną i jest niezwykle istotnym problemem 

zbiorowym, występującym we wszystkich grupach społecznych. Skala przemocy w rodzinie, 

jako zjawiska zachodzącego w środowisku zamkniętym jest niezwykle trudna do oszacowania 

Statystyki policyjne szacują, że w Polsce w co roku jest wypełnianych około 75 000 

Niebieskich Kart. Przemoc jako zjawisko społeczne jest szczególnie niebezpieczna, gdyż 

dotyka rodzin o różnym statusie społecznym i materialnym i niejednokrotnie jest problemem 

ukrytym, ciężkim do zdiagnozowania ze względu na fakt ,że odbywa się w zamkniętym kręgu 

osób związanych ze sobą silnymi więzami rodzinnymi. 

Zjawisku temu towarzyszą inne dysfunkcje w rodzinie. Skutki przemocy u dorosłych 

osób oraz dzieci są wielowymiarowe, często na całe życie, począwszy od charakteryzującego 

pokrzywdzone zespołu stresu pourazowego, poprzez choroby psychosomatyczne i psychiczne, 

nerwice lękowo-depresyjne, po różnego rodzaju zaburzenia zachowania, a także uzależnienia. 

Dlatego należy dołożyć wszelkich starań aby pomoc niesiona rodzinom dotkniętym tym 

problemem była profesjonalna i skuteczna. Aby osiągnąć to założenie wymagana jest 

współpraca instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie oraz służb odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo. 

 
                     
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały  Nr …………… 
Rady  Miasta i Gminy Białobrzegi  
z  dnia …………………………                                      

 
MIEJSKO-GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY  W  RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY                                  
W RODZINIE NA  2017  r. 

 
Główne cele programu:       
                                                                                                                                                                                         
1) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom przemocy oraz zmniejszenie 

rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. 
 
Cele szczegółowe: 
 
1) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej zmierzającej                        

do zapobiegania powstawaniu zjawiska przemocy, 
2) zmniejszenie rozmiarów problemów już występujących, 
3) wspieranie rozwoju bazy służącej niesieniu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 
4) tworzenie warunków do zdrowego, bezpiecznego stylu życia.  
 
Realizacja Programu:  
 
Zadanie 1: 

 
1) prowadzenie działań związanych z edukacją społeczną, mających na celu wzrost 

świadomości lokalnego społeczeństwa dotyczący problemu przemocy w rodzinie – 
prowadzenie debaty publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych, dystrybucja 
ulotek i folderów,  informacji w lokalnej prasie i na stronach internetowych; 

2) zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących 
zadania z zakresu przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności 
świadczonych usług; 

3) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 
celem jest przygotowanie rodziców do wychowania dzieci bez przemocy 

 
Zadanie 2: 
 
1) podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie  - 

„Niebieska Karta” - przez następujące instytucje: 
a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach,                                                                            
b)  Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach, 
c) Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                              

w Białobrzegach,  
d) placówki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi, 
e) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. 

2) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach                                
w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa,  
 

 
 



Zadanie 3: 
 

1) wsparcie funkcjonowania  punktu konsultacyjnego; 
2) organizowanie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą; 
3) dofinansowanie usług świadczonych przez psychologa lub psychoterapeutę w zakresie 

ochrony przed przemocą w rodzinie; 
4) zapewnienie bezpłatnych konsultacji  prawnych dla osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie; 
5) podejmowanie przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w Białobrzegach czynności zmierzających do poddania się przez osobę 
będącą sprawcą przemocy, z przyczyn nadużywania alkoholu, leczeniu odwykowemu. 

  
Zadanie 4: 
 

1) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
niesieniu pomocy osobom dotkniętym przemocą; 

2) tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu dzieci i młodzieży poprzez 
organizowanie i dofinansowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, szkolnych 
programów profilaktycznych, oraz umożliwienie uczestnictwa dzieci i młodzieży z 
rodzin o zdiagnozowanym problemie przemocy w różnych formach wypoczynku 
połączonego z  realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych. 

 
 
 
 
 
 


