
UCHWAŁA NR IX/58/19
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/162/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXIV/162/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział III. „Zasady działania Programu” otrzymuje brzmienie:

„III OBSZARY I KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Dąbrowa zawiera kilkuletnią perspektywę i jego działania są spójne z Krajowym Programem Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020:

1) profilaktyka i edukacja społeczna - obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin 
zagrożonych przemocą w rodzinie;

2) ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie;

3) oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie – obszar kierowany do osób stosujących przemoc 
w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby 
stosujące przemoc;

4) podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie – obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

2. Rozdział IV. „Cele Programu” otrzymuje brzmienie:

„IV. CELE PROGRAMU

Cel główny to: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego 
zjawiska w gminie Dąbrowa. Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

1) zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

3) zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

4) zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.”

3. Rozdział V.  „Realizatorzy Programu” otrzymuje brzmienie:

„V.  REALIZATORZY PROGRAMU

Realizatorami / partnerami Programu są:
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1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie,

2) Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie,

3) Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie,

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) Komisariat Policji w Niemodlinie,

6) Sąd Rejonowy w Opolu,

7) Prokuratura Rejonowa w Opolu,

8) jednostki oświatowe,

9) Placówka Wsparcia Dziennego,

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

11) organizacje pozarządowe.”

4. Po Rozdziale V. dodaje się rozdział „Va. „Adresaci Programu” w brzmieniu:

„Va.  ADRESACI PROGRAMUAdresatami Programu są mieszkańcy Gminy Dąbrowa, a w szczególności:

1) dotknięci przemocą w rodzinie;

2) stosujący przemoc w rodzinie;

3) świadkowie przemocy;

4) specjaliści/ osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz instytucje/ 
organizacje zajmujące się problemem.”

5. Po Rozdziale Va. dodaje się rozdział „Vb. „Przewidywane efekty i rezultaty” w brzmieniu:

„Vb.  PRZEWIDYWANE  EFEKTY  I  REZULTATY

1) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy i świadków przemocy w rodzinie.

2) Zwiększenie poziomu wiedzy osób stosujących przemoc na temat skutków prawno- moralnych przemocy 
w rodzinie.

3) zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy.

4) pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z tym 
problemem.

5) zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie u profesjonalistów 
zajmujących się tą problematyką.

6) zwiększenie efektywności pracy pracowników służb i instytucji udzielających pomocy z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

6. Po Rozdziale Vb. dodaje się rozdział „Vc. Wskaźniki zadań”

„Vc.  WSKAŹNIKI  ZADAŃ

1) liczba interwencji domowych.

2) lLiczba założonych Niebieskich Kart.

3) Liczba osób objętych pomocą.

4) liczba powołanych grup roboczych.

5) liczba działań profilaktycznych.

6) liczba informacji umieszczonych w gazetce lokalnej."
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7. W Rozdziale VI FINANSOWANIE po zdaniu „Bieżący nadzór nad realizacja programu sprawuje Wójt 
Gminy Dąbrowa, oraz podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych 
w programie.” dodaje się zdanie „Planowane środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wynoszą około 1.000 zł rocznie”.

8. Wzór sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa
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Załącznik do uchwały Nr IX/58/19

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 maja 2019 r.

Wzór sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Sprawozdanie obejmuje następujące zagadnienia:

1. działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

2. zrealizowane zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. dane statystyczne  z prac Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. informacja na temat poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. iInformacja w zakresie zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

6. informacja o możliwościach ochrony ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem.

7. informacja z udziału w szkoleniach osób zajmujących się udzielaniem pomocy rodzinom, w których 
występuje przemoc.

8. informacja o możliwości udzielenia pomocy sprawcom przemocy.

9. informacja z wydatkowanych środków  finansowych.

10. podsumowanie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa
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