Uchwała Nr XXXIII/156/09
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591; zm.: 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, 2003r Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.
1568; 2004r Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 2005r Nr 172, poz. 1441; 2006r Nr 17,
poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 2007r Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;Nr 173, poz. 1218;
2008r Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; 2009r Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180. poz. 1493)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zenobiusz Kowalczyk

Załącznik do uchwały
Nr XXXIII/156/09
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2009r.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Solec-Zdrój.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób
dotkniętych przemocą oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określa ustawa z
29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
I. Diagnoza przemocy w rodzinie na terenie gminy Solec-Zdrój.
Przypadki przemocy domowej, znęcania się nad rodziną i inne zaburzenia życia rodzinnego
wg danych Komisariatu Policji w Solcu-Zdroju kształtowały się następująco (dane za rok
2009):
1. ogólna liczba interwencji domowych dotyczących awantur - 65
w tym wszczętych po spożyciu alkoholu –
65
2. ogólna liczba naruszeń przepisów kodeksu karnego w zakresie znęcania się nad
członkami rodzin – 2
w tym po spożyciu alkoholu - 2
II. Podmioty świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Na terenie gminy Solec-Zdrój działa kilka podmiotów w sferze zainteresowań których
znajduje się problematyka przemocy w rodzinie i które świadczą w tym zakresie pomoc dla
mieszkańców gminy. Są to:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
3. Niezależny Zakład Opieki Zdrowotnej,
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. Komisariat Policji.
Podmioty te współpracują z Sądem Rejonowym w Busku-Zdroju, Prokuraturą Rejonową,
kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi.
III. Cele programu.
Celem generalnym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie
dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy
domowej.
Celowi generalnemu towarzyszą cele szczegółowe:
1. zmiana postawy mieszkańców wobec stosowania przemocy w rodzinie,
2. wzrost liczby osób przeszkolonych do profesjonalnego pomagania rodzinom z
problemem przemocy,
3. stała edukacja środowiska lokalnego,
4. spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie,
5. spadek liczby osób zatrzymanych w związku z przemocą w rodzinie,
6. spadek liczby przypadków przemocy.

IV. Zadania gminy konieczne do zrealizowania dla osiągnięcia zamierzonych celów.
1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
a) prowadzenie systematycznej edukacji środowiska lokalnego nt. przemocy w rodzinie,
b) podnoszenie kwalifikacji i wiedzy osób zaangażowanych w rozwiązywanie
problemów przemocy w rodzinie,
c) budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
a) ochrona ofiar przemocy poprzez udzielenie wsparcia prawnego i psychologicznego,
b) kontynuacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych
przez punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
3. Opracowanie i realizacja programów szczegółowych ochrony ofiar przemocy w
rodzinie:
a) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie,
b) nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń ze służbami i instytucjami, które
zajmują się problemem przemocy w rodzinie,
c) systematyczne monitorowanie i ocena efektów prowadzonych działań.
V. Finansowanie.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
są środki budżetu gminy Solec-Zdrój, jako że zadanie to jest zadaniem własnym gminy na
mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przewodniczący
Zenobiusz Kowalczyk

