
Uchwała Nr XXII/135/2016 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia  14 grudnia 2016 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Rozdrażew na lata 2017 - 2022 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz 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) uchwala się, 
co następuje: 
 

 
 § 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rozdrażew na lata 2017 – 2022 w brzmieniu 
załącznika do uchwały. 
 
 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
 
 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 

       Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 
Konieczność opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika wprost z 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).  
Wymieniona ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zasady 
postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących oraz 
obliguje do opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
Dokument będący załącznikiem do niniejszej uchwały powstał przy współpracy 
przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizacje zadań na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. W pracach nad 
tworzeniem Programu wzięli udział przede wszystkim członkowie lokalnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 
Program zawiera podstawy prawne podejmowanych działań, podstawowe cele i założenia, 
realizatorów oraz instytucje współpracujące. Przedstawia również charakterystykę zjawiska 
przemocy w rodzinie i dostępne dane na temat występowania przemocy w rodzinach 
w powiecie krotoszyńskim w latach 2011-2014.  
Program stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 
społecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno 
w znaczny sposób przyczynić się do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie w gminie 
oraz zminimalizować jego skutki. 
Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności – przedłożenie Radzie Gminy niniejszego 
projektu uchwały jest uzasadnione.  
 
 
 
       Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  


