Uchwała Nr X/69/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Byczyna na lata 2011-2013”.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 pkt.1) ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493. z późn. zm. )
Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie
Grzegorz Kapica

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013
Podstawa prawna
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz zasady postępowania wobec
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, oraz zasady postępowania wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie określa ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493. z póź.zm.).
Cel główny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Cele szczegółowe
-

zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie na terenie
gminy Byczyna,
zwiększenie dostępności do poradnictwa, wiedzy i informacji dotyczących
problematyki przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania i zmniejszania
skali zjawiska przemocy w rodzinie,
całodobowa obsługa ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Byczyna.

Środki służące realizacji założeń i celów Programu
Założenia i cele Programu realizowane są poprzez:
1). Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, którego zadania realizowane będą w następujących formach:
a). Opracowanie strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy
domowej,
b). Integrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie oraz
organizowanie współpracy właściwych instytucji i organizacji w tym zakresie,
c). Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy rodzinie,
2). Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w
środowisku lokalnym,
3). Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy,
4). Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w
Rodzinie w Kluczborku w zakresie terapii dla ofiar przemocy oraz w zakresie terapii dla
sprawców przemocy,
5). Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup
zawodowych tj. pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowych w zakresie
świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej.
6). Udoskonalenie działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”
w zakresie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w jej realizację.

Adresaci Programu :
1). Ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie,
2). Rodzice i opiekunowie dzieci krzywdzonych,
3). Dzieci i młodzież,
4). Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z dziećmi i rodzinami dotkniętymi
przemocą: pracownicy socjalni, pedagodzy, wychowawcy, policjanci, pracownicy
służby zdrowia, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5). Społeczeństwo.
Realizatorzy Programu:
Program będzie realizowany w latach 2011-2013 przez:
1). Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie,
2). Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie,
3). Posterunek Policji w Byczynie,
4). Placówki oświatowe na terenie gminy Byczyna,
5). Placówki służby zdrowia na terenie gminy Byczyna,
6). Inne organy i instytucje podejmujące działania w sferze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
7). Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Byczynie.
Finansowanie :
1).Budżet gminy,
2).Budżet państwa.

PRELIMINARZ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Wydatki: 10.000zł.( wg klasyfikacji j.n.)
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Nazwa wydatku
Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Dochody
w zł.

Wydatki w
zł.
10.000

Wydatki bieżące w tym:

10.000

Dotacja dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie –
całodobowa obsługa ofiar
przemocy z gminy Byczyna.
Wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

5.000

Pozostałe wydatki

3.000

Razem:

10.000zł.

2.000

