
UCHWAŁA Nr XXXIII/453/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 18 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011 - 2015 w rozdziale IV  Zadania Programu:

1) Zadanie 1 „Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego” otrzymuje brzmienie: W skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żninie w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
mogą wejść przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, Wydziału Edukacji, Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej,  ochrony zdrowia , organizacji pozarządowej, Kuratorskiej Służby Sądowej, Punktu Interwencji 
Kryzysowej, Straży Miejskiej oraz Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą 
w Żninie. Zespół Interdyscyplinarny działać będzie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy 
Burmistrzem Żnina a dyrektorami, kierownikami, prezesami placówek/instytucji w/wym. Obsługę 
organizacyjno  - techniczną Zespołu zapewniać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie poprzez 
zatrudnienie na 1/2 etatu pracownika na stanowisku pomoc  administracyjno - biurowa.

2) Po zadaniu 3 dodaje się zadanie 3a w brzmieniu:

3a. Realizacja Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- kierowanie osób  skazanych prawomocnym wyrokiem   lub podejrzanych o stosowanie  przemocy w rodzinie do 
uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żninie;

- kierowanie osób  skazanych prawomocnym wyrokiem   lub podejrzanych o stosowanie  przemocy w rodzinie do 
uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Żninie.

2. Dodaje się rozdział VII w brzmieniu:

VII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU.

 Lp.  Działania  Sposób realizacji  Podmiot odpowiedzialny  Terminy 
realizacji

 1.  Powołanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego

 1) powołanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego Zarządzeniem 
Burmistrza Żnina;
2) zatrudnienie na 1/2 etatu pracownika 
na stanowisku pomoc administracyjno - 
biurowa.

 Burmistrz Żnina
MOPS Żnin

 pkt 1 - 
realizacja 
luty 2011 r.
pkt. 
2 realizacja 
od VII 
2014 r.

 2.  Prowadzenie przez 
Zespół 
Interdyscyplinarny 
oraz grupy robocze 
zintegrowanych 
i skoordynowanych 
działań w zakresie 
przeciwdziałania 

 1) podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w rodzinie, 
mających na celu zapobieganie zjawisku;
2) diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie;
3) inicjowanie interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) opracowanie i realizacja planu pomocy 

 MOPS Żnin, KPP Żnin, 
GKRPA Żnin,  Ośrodek 
Zamiejscowy Prokuratury 
Rejonowej w Szubinie 
z siedzibą w Żninie, 
Kuratorska Służba Sądowa,  
Oświata, Ochrona zdrowia, 
Zespół Interdyscyplinarny.

 zadanie 
stałe 
realizowane 
corocznie 
od 
2011 roku
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przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach;
5) rozpowszechnianie informacji 
o instytucjach oraz możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym;
6) inicjowanie działań w stosunku do 
osób stosujących przemoc w rodzinie ;
7) monitorowanie sytuacji rodzin, 
w których dochodzi do przemocy;
8) prowadzenie dokumentacji działań 
podejmowanych wobec rodzin, w których 
dochodzi do przemocy oraz efektów tych 
działań.

 3.  Realizacja 
programów ochrony 
ofiar przemocy 
w rodzinie

 1) kierowanie ofiar przemocy  do Punktu 
Interwencji Kryzysowej w Żninie w celu 
uzyskania pomocy prawnej, 
psychologicznej i terapeutycznej;
2) utworzenie i funkcjonowanie grupy 
wsparcia ofiar przemocy w rodzinie;
3) praca socjalna z osobami doznającymi 
przemocy

 MOPS Żnin, KPP Żnin, 
GKRPA Żnin,  Ośrodek 
Zamiejscowy Prokuratury 
Rejonowej w Szubinie 
z siedzibą w Żninie, 
Kuratorska Służba Sądowa,  
Oświata, Ochrona zdrowia, 
Zespół Interdyscyplinarny.

 pkt. 1 i 3 to 
zadania 
stałe 
realizowane 
w sposób 
ciągły od 
2011 r.
pkt. 2 - 
realizacja 
od stycznia 
2015 r.

 3a  Realizacja Programu 
Korekcyjno - 
Edukacyjnego dla 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie

 1) kierowanie osób skazanych 
prawomocnym wyrokiem   lub 
podejrzanych o stosowanie  przemocy 
w rodzinie do uczestnictwa w programie 
korekcyjno - edukacyjnym realizowanym 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żninie;
2) kierowanie osób  skazanych 
prawomocnym wyrokiem   lub 
podejrzanych o stosowanie  przemocy 
w rodzinie do uczestnictwa w programie 
korekcyjno - edukacyjnym realizowanym 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Żninie.

 MOPS Żnin
PCPR Żnin

 pkt. 
1 realizowa
ny w latach 
2014 - 
2015, a pkt 
2 realizowa
ny w latach 
2013 - 2015

 4.  Podniesienie poziomu 
wiedzy i umiejętności  
osób   realizujących 
zadania  związane 
z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie.

 1) systematyczne szkolenia 
przedstawicieli służb podejmujących 
działania na rzecz rodzin uwikłanych 
w przemoc, w tym szkolenia z zakresu 
diagnozowania przemocy w rodzinie, 
realizacji procedury „Niebieskie Karty” 
i prowadzenia  interwencji kryzysowej

 Zespół Interdyscyplinarny  zadanie 
realizowane 
w sposób 
ciągły od 
2011 r.

 5.  Zmiana postawy 
mieszkańców wobec 
przemocy w rodzinie 
poprzez działania 
informacyjno - 
edukacyjne

 1) rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów 
itp.) dotyczących zjawiska przemocy 
wśród lokalnej społeczności;
2) dostarczanie informacji o instytucjach 
udzielających pomocy i wsparcia ofiarom 
przemocy w rodzinie;
3) umieszczanie informacji na stronie 
internetowej MOPS w Żninie;
4) spotkania informacyjne 

 Zespół Interdyscyplinarny  pkt. 1-3 
realizowane 
w sposób 
ciągły od 
2011 r., pkt. 
4 realizowa
ny od 
2015 r.
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z mieszkańcami Gminy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1598, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.
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Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus

UZASADNIENIE

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2011 – 2015 został przyjęty uchwałą Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011
roku. Zmiany dotyczą poszerzenia zadań realizowanych w ramach programu o objęcie osób stosujących
przemoc w rodzinie programem korekcyjno – edukacyjnym oraz opracowanie harmonogramu realizacji
zaplanowanych zadań.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

BM/JJ
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