
UCHWAŁA NR XXVI/247/21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzyce na lata 2021-
2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjąć „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gorzyce na lata 2021-2025” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLIV/388/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 r. 
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I. Wstęp 
 

Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka i jest uznawana za element jego rozwoju. 

Powinna być źródłem wzajemnej miłości, szacunku i solidarności. Rodzina stanowi system, wewnątrz 

którego wszyscy jej członkowie oddziałują na siebie nawzajem, tworząc relacje i powiązania między sobą, 

które pozwalają zachowywać stan równowagi i prawidłowego funkcjonowania.  

Współczesna rodzina napotyka na wiele problemów, z którymi radzi sobie lepiej lub gorzej. 

Pogorszył się poziom materialny wielu rodzin, rozluźnieniu uległy normy etyczne  

i moralne, a także więzi emocjonalne między jej członkami. Ogromnym zagrożeniem dla rodziny jest utrata 

pracy, bezrobocie, rozłąki zagraniczne małżeństw, konflikty małżeńskie, poglądy etyczne, życie w skrajnym 

ubóstwie oraz problemy alkoholowe. Wielu ludzi żyje w bardzo trudnej sytuacji, dlatego narasta w nich 

poczucie bezradności i krzywdy, co niewątpliwie ujemnie wpływa na ogólne funkcjonowanie rodziny. 

Załamują się wtedy hierarchie, wartości i wspólne więzi. 

Zjawisko przemocy w rodzinie jest jednym z poważniejszych zaburzeń życia społecznego. Niesie 

za sobą dotkliwe konsekwencje dla osób pozostających w jego zasięgu – ofiar, sprawców, a także 

świadków. Skutki te dotyczą różnych aspektów życia i mogą rzutować na dalsze funkcjonowanie tych osób. 

W związku z czym przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny wymaga podejmowania działań  

 o charakterze interdyscyplinarnym. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 6 ust. 1 nakłada na gminy obowiązek 

tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizację 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Niniejszy 

Program opracowany jest dla Gminy Gorzyce a zadania, które zawiera zaplanowane są na  

lata 2021 – 2025. 

 

II. Podstawa Prawna 
 

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2020r., poz. 218 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1876  

z późn. zm.),  

3) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.),  

4) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 821) 

5) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2020r., poz.1359) 

6) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.1444 z poźn. 

zm.) 
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III. Charakterystyka zjawiska przemocy 
 

Przemoc w rodzinie zwana również przemocą domową zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny i innych osób 

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym 

seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia 

i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.1 

Analizując powyższą definicję, można wskazać cztery aspekty, na podstawie których identyfikuje 

się przemoc domową, a mianowicie: 

• intencjonalność, co oznacza, iż jest celowym, zamierzonym działaniem człowieka lub 

zaniechaniem działania i ma na celu kontrolę nad ofiarą i jej całkowite podporządkowanie; 

naruszanie praw i dobra osobistego członka rodziny,  

• wykorzystywanie przewagi, siły, naruszanie podstawowych praw człowieka: prawa do 

nietykalności fizycznej, godności, szacunku. Przewaga ta może odnosić się do dominacji fizycznej 

lub wszelkiej innej np. psychologicznej, ekonomicznej, 

• powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na szkody osłabiając jej 

zdolność do samoobrony, naraża na nieustanne zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, a tym 

samym na życie w ciągłym lęku i destabilizacji. To z kolei jest przyczyną osłabienia mechanizmów 

obronnych, które w znacznym stopniu utrudnia wyjście z niszczącej sytuacji. 

 

Zjawisko przemocy domowej, ze względu na sposób w jaki demonstrowane są zachowania przemocowe 

oraz obszar funkcjonowania ofiary, w obrębie którego dokonuje się przemoc może przybierać różne formy: 

1. przemoc fizyczna polega na używaniu fizycznej siły w celu wymuszenia określonego 

postępowania (lub ukarania za złamanie reguł ustalonych przez sprawcę), wywołania lęku; 

odprowadzenia własnych, trudnych emocji (gniew, frustracja, niezadowolenie); 

2. przemoc seksualna polega na wymuszaniu niechcianych i nieakceptowanych przez ofiarę 

zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy; 

3. przemoc psychiczna to bardzo szerokie spektrum działań i zachowań uruchamianych przez 

sprawcę celowo, nakierowanych na zmianę przekonań, nastawienia czy światopoglądu a także 

zmianę potrzeb, ocen, uczuć, postaw ofiary tak, by osoba manipulowana działała zgodnie 

z oczekiwaniami sprawcy, pod jego pełną kontrolą. Tego typu przemoc koncentruje się na 

uzyskaniu psychologicznej dominacji nad ofiarą; 

4. przemoc ekonomiczna to działania zmierzające do całkowitej finansowej zależności ofiary od 

sprawcy. 

5. zaniedbanie to naruszanie obowiązku opieki ze strony osób bliskich. Polega ona na 

niezaspokajaniu podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych członków rodziny. 

Zaniedbanie psychiczne obejmuje także różnego rodzaju formy odrzucenia, obojętność, 

lekceważenie emocjonalne, nieokazywanie pozytywnych uczuć.2 

 
1 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2020.218. t.j.), art. 1 pkt. 1 -2. 
2 Mazur J.: Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002, s. 40. 
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Amerykańska psycholog Leonora E. Walker opisała cykliczne sytuacje, występujące przy zjawisku 

przemocy. Badając kobiety doznające przemocy w rodzinie, zaobserwowała pewne cyklicznie pojawiające 

się w ich związkach zdarzenia. Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: faza 

narastania napięcia, faza ostrej przemocy i faza miodowego miesiąca.3 Owe cykle mogą trwać przez wiele 

lat.  

Według danych raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż przemoc  

w rodzinie występuje w co piątej polskiej rodzinie. 4 

Ze względu na złożoność zjawiska przemocy w rodzinie, jego charakter, bardzo ważną rolę 

odgrywają wszelkie działania prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego  

o charakterze profilaktycznym i wspierającym. 

 

IV. Diagnoza przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gorzyce 
 

Liczba mieszkańców w Gminie Gorzyce wynosi 21 338 z czego liczba mężczyzn to 10 523 a kobiet 

10 815 (stan na 2019r.).  

Z analizy danych statystycznych sporządzanych co roku przez różne instytucje powołane do 

działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika, iż liczba wypełnionych formularzy 

„Niebieska Karta – A”, wszczynających procedurę „Niebieskie Karty” wzrasta. Wpływ na to ma większa 

świadomość społeczeństwa spowodowana licznymi kampaniami a także szkolenia dla osób pracujących  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie np. pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, 

przedstawicieli oświaty, kuratorów.  

Liczbę prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” w latach 2016 – 2019 przedstawia poniższy 

wykres. 

 

Wykres nr 1. Liczba procedur „Niebieskie Karty” prowadzonych w latach 2016 – 2019. 
 

 

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gorzyce. 

Kolejny wykres pokazuje ilość formularzy „Niebieska Karta – A” wypełnionych  

w poszczególnych latach przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 
3 Michalska K., Jaszczak – Kuźmińska D.: Przemoc w rodzinie. Wydawnictwo: PARPA , s. 15 
4 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski, Raport z badania 
zrealizowanego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, s. 9 

2016 2017 2018 2019
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45 45 47
59

Liczba procedur „Niebieskie Karty” 
prowadzonych w latach 2016 – 2019

Liczba Niebieskich Kart Liczba Rodzin
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Wykres nr 2. Liczba formularzy „Niebieska Karta - A” sporządzonych przez przedstawicieli poszczególnych 
instytucji w latach 2016 – 2019. 
 

 

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gorzyce. 

 

Najwięcej formularzy „Niebieska Karta – A” zostało sporządzonych przez przedstawicieli Policji 

oraz przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonariusze Policji sporządzili  

w roku 2016 – 25 „Niebieskich Kart”, w 2017 roku – 28 „Niebieskich Kart”, w 2018 roku – 27 „Niebieskich 

Kart”, w 2019 roku 31„Niebieskich Kart”. Z kolei przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej wypełnili 18 

formularzy w 2016 roku, po 9 formularzy w 2017 i 2018 roku, a także 12 formularzy w roku 2019.  

W analizowanym okresie nastąpił także znaczny wzrost liczby formularzy „Niebieska Karta – A” 

wypełnionych przez przedstawicieli Oświaty, którzy sporządzili w 2018 roku 1 formularz a w roku 2019 było 

ich 7. 

Zgromadzone przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Gorzyce dane statystyczne pokazują, że na przestrzeni lat 2016 – 2019 problem występowania przemocy 

w rodzinie nasilił się. Największą grupę osób, co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy  

w rodzinie stanowiły kobiety.  

Można również zauważyć wzrost liczby osób doznających przemocy w rodzinie, które ukończyły 

60 rok życia. 

Ogólna liczba małoletnich dzieci, co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy  

w rodzinie uległa znacznemu wzrostowi. W 2018 roku było to dwoje małoletnich, natomiast w roku 2019 

liczba ta wzrosła do 8. 

Ze zgromadzonych danych wynika, iż dominującą grupą osób, wobec których istniało podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie stanowili mężczyźni. Kolejną grupą stanowiły kobiety, których liczba w ciągu 

ostatnich dwóch lat wzrosła prawie dwukrotnie. 

 

  

Policja OPS Oświata GKRPA Służba zdrowia

25

18

0 0 1

28

9

0 0 0

27

9

1 0 0

31

12

7

0 0

Liczba formularzy "Niebieska Karta - A" sporządzonych 
przez przedstawicieli poszczególnych instytucji 

w latach 2016 - 2019

2016 2017 2018 2019
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Tabela nr 1. Podział osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie a także osób, 
co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie ze względu na płeć w latach 2016 – 2019. 

  2016 2017 2018 2019 

Osoby, wobec 

których istniało 

podejrzenie, że 

stosują przemoc w 

rodzinie 

KOBIETY 8 1 7 13 

niepełnosprawne 0 1 0 2 

starsze 3 0 2 2 

MĘŻCZYŹNI 37 45 43 52 

niepełnosprawni 1 3 2 3 

starsi 3 6 14 7 

Osoby, co do 

których istniało 

podejrzenie, że 

doznają przemocy 

w rodzinie 

KOBIETY 35 43 41 50 

niepełnosprawne 1 1 3 3 

starsze 4 7 13 12 

MĘŻCZYŹNI 7 4 8 9 

niepełnosprawni 0 0 0 1 

starsi 4 1 2 2 

DZIECI 6 3 2 8 

niepełnosprawne 0 0 0 0 

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w Gminie Gorzyce 

 

Wykres znajdujący się poniżej obrazuje problemy jakie najczęściej występują z związku ze 

stosowaniem przemocy w rodzinie. 

 

Wykres nr 3. Problemy współistniejące z przemocą w rodzinie w latach 2016 – 2019. 

 

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gorzyce. 

 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że przemocy najczęściej towarzyszy alkohol. 

W dalszej kolejności przemoc współwystępuje z zażywaniem środków psychoaktywnych oraz  

z zaburzeniami psychicznymi.  

Można zauważyć, że w ciągu ostatnich lat wzrosła liczba wniosków kierowanych do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach w związku z nadużywaniem alkoholu przez 

2016 2017 2018 2019

29

37
34

38

7 6 5
99 9 7 6

Problemy współistniejące z przemocą w rodzinie 
w latach 2016 - 2019

Alkohol Środki psychoaktywne Zaburzenia psychiczne
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członka rodziny. Nadużywanie alkoholu w znacznym stopniu przyczynia się do występowania problemu 

przemocy w rodzinie. 

Wykres nr 4. Liczba wniosków kierowanych do GKRPA w Gorzycach w latach 2016 -2019. 

 

Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach 

Z danych statystycznych przekazanych przez Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śląskim 

wynika, że liczba skierowanych przez prokuratorów aktów oskarżenia związanych ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie.  

W 2016 roku skierowano 11 aktów oskarżenia, w 2017 roku skierowano 12 aktów oskarżenia, w 

2018 roku skierowano 14 aktów oskarżenia, natomiast w 2019 roku skierowano 11 aktów oskarżenia. 

Jednocześnie, liczba zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci nakazu opuszczenia lokalu na 

przestrzeni lat 2016 – 2019 uległa nieznacznej zmianie. Prezentowała się ona następująco: w latach 2016 

i 2017 zastosowano 5 środków zapobiegawczych, w 2018 roku zastosowano 8 środków zapobiegawczych 

a w 2019 roku zastosowano 6 środków zapobiegawczych. Dane te obrazuje poniższy wykres. 

 
Wykres nr 5. Liczba aktów oskarżenia oraz liczba środków zapobiegawczych w postaci nakazu opuszczenia 
lokalu w latach 2016 – 2019. 

 

Źródło: Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim 
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liczba skierowanych aktów oskarżenia liczba środków zapobiegawczych
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Jak wynika z danych statystycznych Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Wodzisławiu Śląskim, 

na przestrzeni ostatnich kilku lat ( 2016 – 2019) wzrosła liczba wyroków skazujących za przestępstwo 

znęcania się nad członkami rodziny, z art. 207 kk. Można zaobserwować znaczny wzrost osób ukaranych 

przez Sąd, za znęcanie się nad rodziną. W 2016 skazano 3 osoby, natomiast w 2019 roku skazano 7 osób. 

Wykres nr 6. Liczba wyroków skazujących, dotyczących przemocy w rodzinie w latach 2016 – 2019. 

 

Źródło: Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Wodzisławiu Śląskim. 

Analiza danych statystycznych w zakresie działań Policji wobec zjawiska przemocy  

w rodzinie w latach 2016 – 2019 pozwala zaobserwować, iż na przestrzeni lat problem ten stopniowo się 

nasila. Dane przedstawiające liczbę interwencji policji w związku ze stwierdzeniem przemocy w rodzinie 

pokazują, że liczba ta z roku na rok wzrasta. Zdecydowanie zwiększa się również liczba postępowań 

dotyczących przemocy w rodzinie prowadzonych przez przedstawicieli Policji pod nadzorem Prokuratury 

Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. 

Maleje natomiast liczba osób zatrzymanych w celu doprowadzenia do wytrzeźwienia  

w związku z przemocą w rodzinie. W 2016 roku wynosiła ona 15 osób a w 2019 roku były to 2 osoby. Liczba 

osób zatrzymanych procesowo w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie pozostaje na 

niezmienionym poziomie. 

Wykres nr 7. Działania Policji związane z przemocą w rodzinie w latach 2016 – 2019. 

 

Źródło: Komisariat Policji w Gorzycach z/s w Rogowie 
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Osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie były motywowane do 

uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych realizowanych w Powiatowym 

Specjalistycznym Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Celem tych 

działań było m.in. powstrzymanie od stosowania przemocy, dostarczenie wiedzy na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie, nauczenie technik samokontroli oraz rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji 

i rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Analizując dane zawarte w poniższej tabeli można zaobserwować, 

że liczba osób biorących udział w oddziaływaniach jest bardzo mała.  

Wykres nr 8. Uczestnicy programów korekcyjno - edukacyjnych w latach 2016 – 2019. 

Źródło: Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

V. Adresaci Programu 
 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie, kierowany jest do mieszkańców Gminy Gorzyce. Działania w ramach programu prowadzone 

będą na rzecz: 

• społeczności Gminy Gorzyce (w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie), 

• osób doświadczających przemocy, 

• osób stosujących przemoc w rodzinie, 

• świadków przemocy, 

• osób i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

VI. Realizatorzy Programu 
 

Realizatorami Programu są: 

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gorzyce, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, 

• Komisariat Policji w Gorzycach z/s w Rogowie, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach, 

• Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach, 

• placówki oświatowe z terenu Gminy Gorzyce, 

• podmioty prowadzące działalność związaną z ochroną zdrowia, 

2016 2017 2018 2019
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Liczba osób uczestniczących w programie korekcyjno –
edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 

liczba osób, które ukończyły program korekcyjno -
edukacyjny w latach 2016 - 2019

liczba osób uczestniczących w programie liczba osób, które ukonczyły program
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• organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

VII. Cele Programu 
 

Cel główny: 

Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy 

oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat skutków i przyczyn przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie skuteczności oddziaływań prowadzonych wobec osób doznających przemocy oraz 

stosujących przemoc. 

3. Podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie. 

 

VIII. Zadania programu 
 

Zadanie 1 

Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat skutków i przyczyn przemocy w rodzinie, 

poprzez: 

• Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów, itp.), dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności Gminy Gorzyce. 

• Dostarczanie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy 

w rodzinie. 

• Umieszczanie informacji na stronach internetowych lub tablicach informacyjnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gorzycach, Urzędu Gminy w Gorzycach, innych placówkach np. Placówkach 

Oświatowych. 

• Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, 

seniorów oraz wszystkich grup zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 

Zadanie 2 

Zwiększenie skuteczności oddziaływań prowadzonych wobec osób doznających przemocy oraz 

stosujących przemoc. 

• Udzielanie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: 

poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. 

• Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. oraz                     

 z Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie   

w Wodzisławiu Śl. 

• Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy w rodzinie. 
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• Informowanie osób stosujących przemoc w rodzinie o konsekwencjach prawnych 

a w szczególności o odpowiedzialności karnej oraz możliwości zastosowania izolacji prawnej tj. 

zakazu zbliżania lub tymczasowego opuszczenia zajmowanego lokalu. 

• Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia m. in. o oddziaływaniach korekcyjno 

– edukacyjnych dla osób stosujących przemoc i posiadających trudności z kontrolą agresji, 

• Monitorowanie udziału osób stosujących przemoc w rodzinie w oddziaływaniach korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc i posiadających trudności z kontrolą agresji. 

 

Zadanie 3 

Podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie. 

• Systematyczne szkolenia przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin 

uwikłanych w przemoc, w tym szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, realizacji 

procedury „Niebieskie Karty” i prowadzenia interwencji kryzysowej. 

• Organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między pracownikami różnych 

instytucji wchodzących w skład lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. 

 

IX. Przewidywane efekty realizacji programu 
 

Przewiduje się, że zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie doprowadzą do zwiększenia skuteczności 

i dostępności różnych form pomocy osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą. 

 

X. Finansowanie 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021 – 2025 finansowany będzie ze środków własnych Gminy. Może być również 

finansowany z dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych dostępnych źródeł. 
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Uzasadnienie

Art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, iż do zadań
własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W związku z tym, iż dotychczasowy Program Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
wymagał aktualizacji, został opracowany nowy Program, obejmujący lata 2021 – 2025, który określa
zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy
międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy
domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie
kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz edukację
i profilaktykę mieszkańców gminy Gorzyce.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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