
UCHWAŁA NR VIII/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy na lata 2019 -2024 

Na podstawie art. 18 ust . 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz . U .z 
2019 poz.506) oraz 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 z póżn. zm .) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje :

§ 1. 
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy na lata 2019 -2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Traci moc Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 stycznia 2011 roku  w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr VIII/89/2019

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W RODZINIE  I

OCHRONY  OFIAR  PRZEMOCY  NA  LATA  2019 – 2024

I .WSTĘP.

Ze zjawiskiem przemocy mamy do czynienia w sytuacji gdy jeden z członków rodziny w sposób zamierzony, 
wykorzystując swoją przewagę fizyczna, psychiczną lub ekonomiczną narusza dobra osobiste innej osoby 
powodując ból fizyczny lub psychiczny. Tego typu działania narażają ofiary przemocy na niebezpieczeństwo 
utraty życia,zdrowia psychicznego i fizycznego, obniżają poczucie godności osobistej i sprowadzają ofiarę do 
rangi przedmiotu. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ma za 
zadanie wprowadzenie w życie profesjonalnych działań mających na celu pomoc ofiarom 
przemocy,zapewnienie im wsparcia prawnego, psychologicznego i socjalnego, jak również podjecie 
określonych działań w stosunku do sprawców przemocy oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na zjawisko 
przemocy domowej i

uświadomienie skutków jakie ona za sobą pociąga.

Aktem prawnym który reguluje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak również zasady 
postępowania w stosunku do osób doświadczających zachowań przemocowych jest ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz . U z 20015 r. poz. 1390)

Artykuł 6 ust.2 pkt 2 tejże ustawy nakłada na organy samorządu gminnego obowiązek opracowania i 
realizacji lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Głównymi beneficjentami programu będą :

a) ofiary przemocy w rodzinie

b) sprawcy przemocy w rodzinie

c) świadkowie przemocy

AKTY PRAWNE NA PODSTAWIE KTÓRYCH BĘDZIE REALIZOWANY PROGRAM .

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne :

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz . U. Z 2015 r. poz. 1390) ;

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz . U . z 2018 r. poz.1358) ;

3) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U z 2018 r. poz. 988 t. j.) ;

4) ustawa z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz . 
U z 2018 poz. 2137 z póżn. zm.) ;

5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz . U .z 2018 poz. 1030) ;

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy jest powiązany z 
Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

DEFINICJE PRZEMOCY.

Przemoc w rodzinie – to jednorazowe lub powtarzające się celowe działania na szkodę bliskich lub 
zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia lub życia najbliższych. Działania te naruszają prawa i 
dobra osobiste członków rodziny oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub wspólnie 
gospodarujących. Przemoc w rodzinie naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia,narusza ich godność osobistą,nietykalność cielesną,wolność i swobodę w tym także osobiste normy 
związane z życiem seksualnym.

Przemoc w rodzinie może przybierać następujące formy :
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1) przemoc fizyczna – wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności 
cielesnej,nieprzypadkowych urazów,zranień,stłuczeń,złamań i zasinień ;

2) przemoc psychiczna – umyślne działania powodujące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju i 
funkcjonowania w tym zachwiania pozytywnego obrazu własnej osoby, obniżenia poczucia własnej 
wartości,pojawianie się stanów lekowych i nerwicowych ;

3 )przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia 
potrzeb seksualnych sprawcy ;

4) przemoc ekonomiczna – działania prowadzące do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy ;

5) zaniedbanie -ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych lub emocjonalnych ;

KONSEKWENCJE ZACHOWAŃ PRZEMOCOWYCH.

Zjawisko przemocy domowej wpływa negatywnie na wszystkie osoby będące w kręgu zachowań 
przemocowych – dotyczy to zarówno ofiar przemocy jak i sprawców przemocy i świadków,osób dorosłych i 
dzieci. W przypadku ofiar przemocy mamy do czynienia nie tylko z negatywnymi skutkami fizycznymi 
(zranienia zsinienia stłuczenia etc. )ale również z problemami emocjonalnymi objawiającymi się 
zachowaniami depresyjnymi, stresem,poczuciem zagrożenia,poczuciem niższości .W skrajnych 
przypadkach długotrwałe doświadczanie przemocy może doprowadzić ofiarę do do myśli lub prób 
samobójczych. Ofiary, zwłaszcza te które w dzieciństwie zetknęły się zachowaniami o charakterze 
przemocowym jak również dzieci – świadkowie przemocy,mają problemy z normalnymi relacjami 
międzyludzkimi. Często pozbawione właściwego wzorca funkcjonowania rodziny, same tworzą związki 
oparte na relacji ofiara – sprawca. Przemoc w rodzinie nie jest więc zjawiskiem dotyczącym tylko 
środowiska w którym się pojawia, ale jest problem rzutującym na ogólne relacje społeczne. Dlatego 
konieczne jest podjęcie spójnych i profesjonalnych działań nie tylko w obszarze tych rodzin i środowisk w 
których zjawisko przemocy występuje i zostało udokumentowane w formie wdrożenia procedury 
„Niebieskiej Karty”, ale również w sferze działań o charakterze profilaktycznym oddziałujących na dzieci i 
młodzież oraz ich rodziny w celu ukształtowania prawidłowych postaw i wzorów zachowań mających 
ograniczyć występowanie zjawiska przemocy w rodzinie.

II. DIAGNOZA  ZJAWISKA  PRZEMOCY  NA TERENIE  GMINY  KIETRZ.

Do podjęcia działań na rzecz osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy konieczna jest 
profesjonalizacja działań prowadzonych przez Zespól Interdyscyplinarny,grupy robocze i instytucje 
powołane do realizacji powyższych zadań. Jednym z koniecznych elementów profesjonalnego działania jest 
wiedza o skali udokumentowanych zjawisk przemocowych oraz o możliwościach i formach wsparcia dla 
ofiar przemocy jak i skali oddziaływań na sprawców przemocy. Dlatego prezentujemy poniżej  informacje 
statystyczne przedstawiające najważniejsze dane za okres 2015- 2017:

1) Procedura „ Niebieskiej Karty „ :

a) 2015 rok – liczba rodzin w których uruchomiono procedurę „ Niebieskiej Karty” - 33;

- liczba rodzin w których zakończono procedurę „Niebieskiej Karty „ - 31;

b) 2016 rok – liczba rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty” - 17;

- liczba rodzin w których zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” - 18;

c) 2017 rok  - liczba rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty” -17;

- liczba rodzin w których zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” - 9 ;

d) 2018- rok- liczba rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty” - 20;

- liczba rodzin w których zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” - 21;

2) Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,ilość grup roboczych i ilość rodzin objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty '' w danym roku:

a) 2015 rok – 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,36 grup roboczych, 41 rodzin objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty ''

b) 2016 rok –  4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,17 grup roboczych, 25 rodzin objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty''
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c) 2017 rok –  5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, 17 grup roboczych, 26 rodzin objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty ''

d) 2018 rok – 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, 20 grup roboczych, 36 rodzin objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty''

3) Poradnictwo psychologiczne :

a) 2015 rok -236 porad dla 82 osób, w tym w rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty”- 78 porad 
dla 26 osób ( 8 ofiar przemocy, 12 sprawców,6 dzieci z rodzin w których występowała przemoc) ,

b) 2016 rok – 200 porad dla 52 osób, w tym z rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty” skorzystało 
14 osób ( 10 ofiar przemocy, 4 dzieci ) ,

c) 2017 rok – 219 porad dla 61 osób, w tym w rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty”

136 porad dla 33 osób (26 ofiar przemocy, 7 sprawców przemocy ) ,

d) 2018 rok – 240 porad dla 77 osób, w tym w rodzinach objętych procedura „Niebieskiej Karty''

skorzystały 23 osoby (20 ofiar przemocy, 3 sprawców) ,

4) Poradnictwo w ramach Punktu Konsultacyjnego :

a) 2015 rok -109 porad dla 15 osób , w tym dla 7 ofiar przemocy ,

b) 2016 rok- 117 porad dla 30 osób, w tym dla 5 ofiar przemocy i 9 sprawców przemocy ,

c) 2017 rok -117 porad dla 35 osób,w tym dla 6 ofiar przemocy i 9 sprawców przemocy,

d) 2018 rok – 179 porad dla 57 osób, w tym dla 5 ofiar przemocy i 8 sprawców przemocy ,

III. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU.

1) Współpraca i współdziałanie organów administracji publicznej, środowisk i osób fizycznych uprawnionych do 
podejmowania działań celem przeciwdziałania występowaniu przemocy i jej negatywnych skutków.

2) Jawność działań organów administracji publicznej i podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu 
przeciwdziałania przemocy.

3) Ochrona praw dziecka, zwłaszcza prawa do wychowania w rodzinie poprzez wspieranie rodziny celem 
poprawy jej funkcjonowania.

IV. CELE  PROGRAMU.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 ustalił cztery główne

obszary do realizacji w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie :

1) profilaktyka i edukacja społeczna ;

2) ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą;

c) oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie;

4) podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie ;

CELE  PROGRAMU  W  OPARCIU  O  WYTYCZNE  KRAJOWEGO  PROGRAMU        
PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE.

1. Działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zjawiska 
przemocy w rodzinie

2. Dalsza profesjonalizacja i poprawa jakości działań pomocowych dla ofiar przemocy.

3. Zwiększenie zakresu oddziaływań w stosunku do sprawców przemocy.

4. Zwiększenie kompetencji podniesienie jakości działań instytucji publicznych, służb i podmiotów które 
realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ad 1.
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PROFILAKTYKA  I  EDUKACJA  SPOŁECZNA.

Priorytetowym działaniem będzie podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie.

Adresatami oddziaływań będą dzieci i młodzież szkolna,rodziny osoby dorosłe, społeczność lokalna.

Główne zadania z zakresu profilaktyki i edukacji społecznej :

1) informacje o działających na terenie Gminy Kietrz instytucjach które zajmują się problematyką przemocy w 
rodzinie .

a) Działania; wykorzystywanie lokalnych mediów, stron internetowych instytucji i podmiotów realizujących 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,kolportaż ulotek i plakatów w miejscach 
publicznych i budynkach użyteczności publicznej.

b) Realizatorzy:władze samorządowe,MOPS Kietrz,Zespół Interdyscyplinarny, Policja, MGKRPA,

placówki oświatowe,placówki ochrony zdrowia,kościoły i związki wyznaniowe.

2) edukacja dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym.

a) Działania ;prowadzenie zajęć wychowawczych,pogadanki konkursy związane z problematyką 
przemocy,agresji,cyberprzemocy, zapoznanie dzieci i młodzieży z jej konsekwencjami .

b) Realizatorzy ;placówki oświatowe

3) edukacja przedmałżeńska w ramach nauk przedmałżeńskich.

a) Działania; uświadamianie osobom pragnącym zawrzeć związek małżeński o negatywnym wpływie 
zachowań przemocowych na funkcjonowanie rodziny.

b) Realizatorzy ;osoby duchowne i świeckie prowadzące nauki przedmałżeńskie.

4) organizacja działań promujących wartości rodzinne,wzmacniające więzi rodzinne i lokalne.

a) Działania ; organizacja festynów rodzinnych , pikników,imprez sportowych o charakterze masowym 
promujących wartości prorodzinne,umożliwiające uczestnictwo w nich rodzin wielopokoleniowych łącznie z 
współorganizacją przez nie tych imprez.

b) Realizatorzy ;placówki oświatowe,organizacje pozarządowe,kościoły i związki wyznaniowe

5) edukacja osób dorosłych w zakresie zjawisk przemocowych

a) Działania : organizowanie spotkań z rodzicami,kampanie profilaktyczne skierowane do osób 
dorosłych,informowanie o możliwościach skorzystania ze wsparcia instytucjonalnego;

b) Realizatorzy : placówki oświatowe, MOPS Kietrz, MGKRPA ,Zespół Interdyscyplinarny, Punkt

Konsultacyjny.

Wskażniki :

- liczba rozpowszechnionych materiałów profilaktyczno – edukacyjnych

- liczba kampanii,programów i spotkań o charakterze informacyjnym i profilaktyczno – edukacyjnym

- liczba imprez o charakterze prorodzinnym

Ad. 2

OCHRONA  I  POMOC  OSOBOM  DOTKNIĘTYM  PRZEMOCĄ.

Głównym kierunkiem działań jest profesjonalizacja i poprawa jakości działań pomocowych dla ofiar 
przemocy i świadków przemocy.

Adresatami będą ofiary przemocy i świadkowie przemocy.

Główne działania w obszarze ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą to;

1) udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

a) Działania :wsparcie socjalne,zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego,prawnego,

pedagogicznego,praca socjalna,interwencja kryzysowa,realizacja procedury „Niebieskiej Karty”
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b) Realizatorzy ;MOPS,Policja ,Punkt Konsultacyjny,MGKRPA,Zespół Interdyscyplinarny,grupy 
robocze,pedagodzy szkolni,Sądy

2) ochrona ofiary przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę

a) Działania :odseparowanie ofiary i świadków przemocy od sprawcy,zakaz kontaktów i zbliżania się sprawcy 
do ofiar

b) Realizatorzy: Policja, Prokuratura, Sądy,kuratorzy sądowi,Zespół Interdyscyplinarny

3) udzielenie tymczasowego schronienia dla ofiar przemocy

a) Działania ;zapewnienie bezpiecznego schronienia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,

praca socjalna,kierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie

b) Realizatorzy ;MOPS,Policja,Prokuratura,Sądy,Zespół Interdyscyplinarny, PCPR

4) wsparcie dla rodzin dotkniętych przemocą w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych

a) Działania ;przydzielenie asystenta rodziny,praca socjalna,monitoring rodzin dotkniętych przemocą w 
procesie wypełniania przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczych

b) Realizatorzy ;MOPS,Punkt Konsultacyjny,Zespół Interdyscyplinarny, MGKRPA,Oświata

5) zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom zgodnie z art.12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

a) Działania; wdrażanie procedury odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia

zdrowia lub życia w związku z występującą w rodzinie przemocą

b) Realizatorzy ; MOPS,Policja,Sąd, PCPR,służba zdrowia.

Wskażniki:

- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

- liczba utworzonych grup roboczych

- liczba rodzin/osób objętych wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego

- liczba rodzin którym przydzielono asystenta rodziny w związku z występowaniem przemocy

- liczba osób skierowanych do OSK, SOW

- liczba wniosków skierowanych do prokuratury

- liczba wniosków skierowanych do sądów

- liczba dzieci odebranych w trybie art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- liczba osób/rodzin korzystających z poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym

- liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty”.

Ad . 3

ODDZIAŁYWANIE  NA  OSOBY  STOSUJĄCE  PRZEMOC  W  RODZINIE

Informowanie odpowiednich służb w przypadku stosowania przemocy w rodzinie.

Adresaci :sprawcy przemocy

Zadania do realizacji :

1) rozmowy motywacyjne w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego,grup roboczych, MGKRPA, praca socjalna.

a) Realizatorzy ; Zespół Interdyscyplinarny,grupy robocze, MGKRPA,Punkt Konsultacyjny,MOPS.

2) nakierowanie na zmianę zachowań, informowanie o prawnych i społecznych skutkach stosowania 
przemocy,kierowanie sprawcy na spotkania z psychologiem i terapeutą

a) Realizatorzy ;Zespół Interdyscyplinarny, MGKRPA,Punkt Konsultacyjny,MOPS,policja
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3) współpraca z prokuraturą i sądami

a) Realizatorzy:Zespół Interdyscyplinarny, MGKRPA,prokuratura,sądy,policja.

Wskażniki :

- liczba sporządzonych Niebieskich Kart D

- liczba sprawców skierowanych do MGKRPA na wniosek Zespołu interdyscyplinarnego

- liczba sprawców korzystających z poradnictwa psychologicznego i Punktu Konsultacyjnego

- liczba wszczętych postępowań przez Prokuraturę na wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego

- liczba zakończonych postępowań w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w wyniku ustania przemocy.

Ad. 4

PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB I PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW 
REALIZUJĄCYCH  DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 
RODZINIE.

Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu .

Adresaci :pracownicy instytucji i służb zajmujących się pracą z osobami i rodzinami dotkniętymi 
przemocą,zwłaszcza członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego,grup roboczych i MGKRPA

Zadania do realizacji:

podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami przemocy w rodzinie

Realizatorzy : Zespół Interdyscyplinarny, MGKRPA

Działania :szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego,grup roboczych, MGKRPA, służb i 
instytucji zajmujących się problemami przemocy

Wskażniki:

liczba szkoleń i liczba przeszkolonych osób.

V. ZAKŁADANE EFEKTY PROGRAMU.

1) Zmiana postaw społeczności lokalnej wobec zjawisk przemocowych.

2) Zbudowanie profesjonalnego systemu w zakresie wsparcia środowisk dotkniętych przemocą

i oddziaływania na sprawców przemocy.

3) Zmniejszenie się przypadków zachowań przemocowych w środowisku domowym.

VI. PRACA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.

W skład Zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i służb:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu

2) Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) Policji

4) Oświaty

5) Sądu

6) Ochrony zdrowia

7) organizacji pozarządowych.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie działań w/w podmiotów

w celu właściwego realizowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,zwłaszcza:
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a) diagnozowanie problemów związanych z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie

b) inicjowanie i określanie zakresu działań wobec środowisk dotkniętych problemem przemocy

c) prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i informacyjnym w środowisku lokalnym.

GRUPY ROBOCZE.

Do zadań grup roboczych należy :

a) opracowywanie i nadzór nad realizacją indywidualnych planów pomocy dla osób i rodzin

w ramach procedury „Niebieskiej Karty”

b) monitoring środowisk objętych procedurą „Niebieskiej Kart”

c) dokumentowanie działań podejmowanych w stosunku do środowisk objętych procedurą „Niebieskiej 
Karty”.

VII. FINANSOWANIE  PROGRAMU.

Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na 
lata 2019 – 2024 odbywać się będzie ze środków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

VIII. MONITORING I EWALUACJA.

Bieżącą realizację zadań wynikających z Programu koordynuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kietrzu.

Burmistrz Kietrza corocznie będzie składał Radzie Miejskiej w Kietrzu sprawozdania z realizacji 
Programu, na podstawie informacji od instytucji i służb będących realizatorami poszczególnych części 
Programu.

KOMENTARZ  DO  PROJEKTU  UCHWAŁY.

Uchwalenie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wnioski pokontrolne z 
kontroli przeprowadzanych w samorządach dotyczące realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie spowodowały konieczność zmian w Gminnym Programie

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i rozszerzenia sfery 
oddziaływania programu wynikające ze zmian prawnych i doświadczeń praktycznych .

Id: 55E3061F-7541-4D01-BFC6-B88CDDE95CC4. Podpisany Strona 7




