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UCHWAŁA NR III/31/10
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 2010-2015 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 
poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 
180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz.1241; z 2010r. Dz.U. 
Nr 28 poz. 142, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 106 poz. 675) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180 poz. 1493; z 2009r. Dz. U. Nr 206 poz. 1589; 
z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
w Gminie Wieluń na lata 2010-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/583/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26.10.2010 w sprawie przyjęcia 
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wieluń na lata 
2010-2015. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr III/31/10

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 29 grudnia 2010 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE 

WIELUŃ 
NA LATA 2010 - 2015 

Rozdział 1.
WPROWADZENIE 

§ 1. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie lub zaniechanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. 

§ 2. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

1) jest intencjonalna – działanie sprawcy jest zamierzone i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary; 

2) siły są nierównomierne – ofiara jest słabsza, sprawca silniejszy; 

3) narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę sił i narusza podstawowe prawa ofiary; 

4) powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. 

§ 3. Możemy wyróżnić następujące rodzaje przemocy: 

1) przemoc fizyczna; 

2) emocjonalna; 

3) ekonomiczna; 

4) seksualna. 

§ 4. Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego 
i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków rodziny. 

§ 5. Przemoc w rodzinie prowadzi do naruszenia norm moralnych i prawnych, przyczynia się do powstawania 
zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania i zaburzeń osobowościowych u członków rodzin nią dotkniętych. 
Dziecko funkcjonujące w rodzinie przemocowej, obserwujące działania sprawcy uczy się niewłaściwych postaw 
i zachowań społecznych, przez co istnieje niebezpieczeństwo, że w przyszłości samo stanie się sprawcą bądź ofiarą 
przemocy. 

§ 6. Społeczeństwo łatwiej reaguje na przemoc na ulicach, trudniej na przemoc w rodzinie. Ignorowanie 
sygnałów przemocy w rodzinie powoduje, że trwa ona nadal, powodując tragiczne następstwa, ujawniane czasami 
zbyt późno. Sprzyja również społecznemu przyzwoleniu na akty agresji wobec członków rodziny, pozwala 
sprawcy poczuć się pewnie, a u ofiar powoduje poczucie bezradności. 

§ 7. Podstawa prawna działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: 

1) Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, ze 
zmianami); 

2) Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami); 

3) Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami). 

Rozdział 2.
DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE - W GMINIE WIELUŃ 

§ 8. Struktura wiekowa mieszkańców gminy Wieluń: 

Dane dotyczące struktury wiekowej mieszkańców gminy Wieluń: 
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Mieszkańcy 2008r. 2009r. 
Ogółem 34 113 33 983 
Do 18 r. ż 6232 6079 
Powyżej 18r ż. 27 881 27 904 

§ 9. 1. Dane z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu 

1) Dane dotyczące ofiar przemocy domowej: 

 
Ofiary przemocy domowej 2008r. 2009r. 
Ogółem 120 236 
Kobiety 98 188 
Mężczyźni 11 35 
dzieci do lat 13 4 3 
nieletni od 13 do 18 lat 7 10 

2) Dane dotyczące sprawców przemocy: 

 
Sprawcy przemocy domowej 2008r. 2009r. 
Ogółem 105 191 
Kobiety 6 11 
Mężczyźni 98 180 
Nieletni 1 0 
Sprawcy przemocy domowej pod wpływem alkoholu 79 119 
Sprawcy przemocy domowej pod wpływem alkoholu dowiezieni do Policyjnej Izby Zatrzymań 51 80 

2. W 2009 r. odnotowano 191 interwencji dotyczących przemocy w rodzinie. Liczba ta wzrosła w stosunku do 
2008 r. o 86 (w 2008 r. odnotowano 105). W 2009 r. wszczęto ogółem 41 postępowań przygotowawczych (o 10 
więcej niż w 2008 r.) z art. 207 kk. 15 zakończonych zostało umorzeniem, 18 przesłano z aktem oskarżenia do 
Sądu Rejonowego w Wieluniu. 

§ 10. Informacje uzyskane z MGOPS w Wieluniu: 

1) W 2008r. sporządzono 13 Niebieskich Kart w rodzinach, w których stwierdzono przemoc w rodzinie. 

2) W 2009 r. Niebieskie Karty sporządzono w 34 rodzinach. 

§ 11. Informacje uzyskane z Sądu Rejonowego w Wieluniu: 

1) W 2008 r. skazano 5 osób z art. 207 par. 1 kk. 

2) W 2009 r. liczba osób skazanych z tego paragrafu wyniosła 31. 

Rozdział 3.
DIAGNOZA ZASOBÓW 

§ 12. Zasoby Gminy Wieluń w zakresie przeciwdziałania przemocy - instytucje, organizacje, służby 
i środowiska tworzące gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

a) pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodziną, prawnik, 

b) świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży; 

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: pedagodzy, psychologowie przeszkoleni w zakresie przemocy 
w rodzinie; 

3) pedagodzy szkolni, nauczyciele; 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5) Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu; 
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6) kuratorzy Sądu Rejonowego w Wieluniu; 

7) placówki służby zdrowia ( w tym Poradnia leczenia uzależnień); 

8) organizacje pozarządowe; 

9) Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Turowie; 

10) parafie i związki wyznaniowe. 

Rozdział 4.
ADRESACI PROGRAMU 

§ 13. Adresatami programu są: 

1) rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy; 

2) rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy; 

3) przedstawiciele instytucji i służb, pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą. 

Rozdział 5.
CEL PROGRAMU 

§ 14. Celem programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy oraz ujednolicenie systemu interwencji 
i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. 

Rozdział 6.
ZADANIA PROGRAMU 

§ 15. Program zakłada wykonanie następujących zadań: 

 
Nazwa zadania Termin realizacji 
1.Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów. 

Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest 
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli instytucji, służb i organizacji zajmujących się problemem 
przemocy domowej. 

utworzenie zespołu 
- 2010r; 

koordynacja działań 
do 2015r 

2. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie 
Zbieranie i analizowanie danych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie mające na celu podejmowanie 
skutecznych interwencji przeciwdziałających przemocy 2010r-2015r 

3. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
3.1. Udzielanie wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i prawnego - utworzenie Punktu poradnictwa dla ofiar 
przemocy domowej. 2011r-2015r 

3.2. Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową. 2011r-2015r 
3.3. Interwencja zespołu w celu rozwiązania przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach 2010r-2015r 
3.4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 2010r-2015r 
3.5. Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym 
zjawiskiem przemocy, a także realizujących programy terapeutyczno-korekcyjne wobec sprawców przemocy – 
utworzenie mapy zasobów i punktu informacyjnego dla osób dotkniętych przemocą i sprawców przemocy 

2011r-2015r 

4. Przygotowanie, udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym: 
4.1. Rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy 2010r-2015r 
4.2. Współpraca z lokalnymi mediami w celu propagowania informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia dla 
ofiar przemocy 2010r-2015r 

4.3. Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2010r-2015r 
5. Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie ze złością i agresją 
poprzez działania wobec wybranych grup młodzieży, rodziców i ich rodzin: 
5.1. Prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych w szkołach i świetlicach środowiskowych 2010r-2015r 
5.2. Realizacja szkolnych programów profilaktyki przemocy 2010r-2015r 
5.3. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego, promujących zachowania bez agresji 2010r-2015r 
5.4. Zajęcia dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze i zapobiegające przemocy 2010r-2015r 
6. Edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie 
Umożliwienie osobom i grupom zawodowym udziału w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania 2010r-2015r 



Id: TMKES-KKHGS-HNQQI-AGHPK-GJKHZ. Uchwalony Strona 4

przemocy 

§ 16. Realizatorzy programu: 

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu; 

2) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu; 

4) Sąd Rejonowy w Wieluniu; 

5) Prokuratura Rejonowa; 

6) placówki oświatowe; 

7) placówki służby zdrowia; 

8) organizacje pozarządowe. 

§ 17. 1. Zadania wymienione w §15 planowane są do realizacji w roku 2010 i w kolejnych latach do 2015r. 

2. Gmina zamierza przewidzieć środki finansowe na realizację przedmiotowych zadań w roku 2011 w kwocie 
15.000zł wg poniższej tabeli: 

 

Punkt poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie 100zł x 2 godz. porad x 50 tygodni = 
10.000zł 

Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 
domową 100zł x 40 godz. treningu = 4.000zł 

Materiały edukacyjne, broszury, ulotki, publikacje 1.000zł 

3. Zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gminie Wieluń będą uwzględnione w budżetach lat następnych. 

Rozdział 7.
OCZEKIWANE EFEKTY I EWALUACJA PROGRAMU 

§ 18. 1. Oczekiwane efekty realizacji programu: 

1) zwiększenie skuteczności działań zmierzających do zapobiegania i ograniczenia przemocy w rodzinie, 

2) podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, 

3) zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 

4) zwiększenie skuteczności oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie, 

5) zmniejszenie skutków psychologicznych wynikających z przemocy, 

6) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin doświadczających przemocy, 

7) zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy w rodzinie. 

2. Ewaluacja programu: 

1) Program będzie ewaluowany poprzez systematyczną sprawozdawczość (co najmniej 1 raz w roku) 
dokonywaną w ramach wszystkich elementów systemu. 

2) Podstawowymi wskaźnikami służącymi do ewaluacji programu sa: 

a) liczba Niebieskich Kart i interwencji podjętych wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 

b) liczba osób korzystających z punktu informacyjnego; 

c) liczba szkoleń, w której wzięli udział profesionaliści zajmujący się przemocą w rodzinie; 

d) utworzenie Punktu Poradnictwa dla ofiar przemocy domowej, 

e) liczba osób korzystających z Punktu Poradnictwa, 

f) liczba osób uczestniczących w treningach umiejętności społecznych; 

g) Niebieskie Karty, liczba osób korzystających z Punktu; 
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h) liczba osób korzystających z Punktu i treningów; 

i) liczba osób korzystających z profesionalnej pomocy; 

j) broszury, ulotki, audycje radiowe i tv. 

Rozdział 8.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

§ 19. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2010-2015 są środki własne gminy oraz środki z budżetu państwa i innych źródeł. 


