UCHWAŁA NR XXXI/222/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021 -2025, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/222/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 6 listopada 2020 r.

Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na terenie Gminy Bartoszyce
na lata 2021 – 2025

Bartoszyce 2020 r.

I. PODSTAWY PRAWNE
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy jest:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz.
483 z późn. zm.) Rozdział drugi pt. „Wolność, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela”
reguluje zasady zapewniające każdemu nietykalność osobistą i cielesną oraz stawia na ich
straży władze publiczne przyznając obywatelowi prawo żądania organów władzy publicznej
szczególnej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją,
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz.
218),
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),
5. Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi:
- „§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat.
- §2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
- §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na
własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat”.
II. TEORETYCZNE PODSTAWY ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego
celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone,
wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność
oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody” [Nowakowska, 2008, s. 21].
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, definiuje przemoc
w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życiu człowieka, kształtującym osobowość, system
wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają
wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku
dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne
ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się
coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją
zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Prowadzi do
poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych,
a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw [Sasal, 2005, s. 16–19].
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko
marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych
statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem
społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz
po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu [Tomaszewska, 2007, s. 36–37].
Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym
psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc

psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem
jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.
Rodzaje przemocy:
1) Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała,
pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.
2) Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań
seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
3) Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej
wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.
4) Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie
ofiary od sprawcy.
5) Zaniedbanie – to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.
Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale
także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie,
sprawcę oraz innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia
działań zawartych w niniejszym Programie.
III. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BARTOSZYCE
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Bartoszyce została przeprowadzona w oparciu
o Diagnozę Problemu Przemocy w Gminie Bartoszyce 2017 oraz w oparciu o dane statystyczne
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.
Analiza danych i statystyk instytucji funkcjonujących w gminnym systemie przeciwdziałania
przemocy wskazuje na występowanie problemu przemocy w rodzinach zamieszkujących Gminę
Bartoszyce. Skala ujawnionego problemu jest jednak relatywnie niewielka, w porównaniu do innych
trudności życiowych, jakie dotykają rodziny, w tym m. in. bezrobocie, niepełnosprawność czy
ubóstwo. Niewykluczone jednak, że głębiej kryją się problemy, o których trudniej się mówi i które
trudniej ujawnić, takie jak uzależnienia czy przemoc. Zarówno dorośli jak i młodzież, mają
świadomość czym jest przemoc, choć bardziej jednoznacznie oceniają takie zachowanie jak bicie,
poniżanie oraz wymuszanie pożycia seksualnego. Przemoc w rodzinie najczęściej kojarzy się
z przemocą fizyczną, uzależnieniami oraz kłótniami, a na jej występowanie najczęściej mogą
wskazywać widoczne ślady pobicia na ciele.
Doświadczenia związane z przemocą w rodzinie dotyczą ponad jednej czwartej badanych
dorosłych mieszkańców gminy. Nierzadko mają miejsce sytuacje, w których partnerzy czy
współmałżonkowie wyzywają się, obrażają czy krzyczą na siebie, natomiast rzadziej występuje
szantaż, poniżanie, wyśmiewanie, szarpanie, grożenie czy ograniczanie kontaktów z rodziną,
przyjaciółmi i znajomymi.
W przypadku młodzieży analizowano przede wszystkim przemoc rówieśniczą. Okazuje się, że
młodzież najczęściej pada ofiarą przemocy psychicznej w postaci przezywania, dokuczania,
wyśmiewania oraz ignorancji.
Cyberprzemoc dotyczy przede wszystkim młodzieży, jednak jej przejawy pojawiają się również
w przypadku dorosłych respondentów. Zarówno dorośli jak i młodzież doświadczają m.in.
obraźliwego komentowania wypowiedzi na forum, otrzymywania obraźliwych smsów lub mmsów,
wyzywania w internecie czy umieszczania w internecie zdjęcia bez ich zgody.
Z Diagnozy Problemu Przemocy w Gminie Bartoszyce wynika, że mieszkańcy gminy wiedzą,
gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia przemocy. Zarówno
dorośli, jak i młodzież zgłaszaliby się po nią na policję oraz do ośrodka pomocy społecznej, przy czym
młodzież ma także świadomość, że może szukać pomocy w szkole.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Bartoszycach na lata 2021 – 2025 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji Programu
na lata 2016-2020. Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez
Gminę na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Podejmowane
dotychczas działania potwierdzają ich skuteczność zarówno w sferze udzielania profesjonalnej
pomocy jak również w sferze działań prewencyjnych. Podstawę programu stanowi podejście

interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być
planowane i wdrażane przez specjalistów z różnych dziedzin, będących przedstawicielami różnych
instytucji i organizacji.
Jednocześnie stwierdzić należy utrzymywanie się interwencji domowych i prowadzenie w ich
wyniku procedury "Niebieska Karta" na równym poziomie. Jednakże więcej osób korzysta
z konsultacji – pracy socjalnej, udzielanych przez pracowników oraz z oferty działającego na terenie
Gminy Bartoszyce Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, w którym przyjmuje psycholog
i konsultant ds. uzależnień.
Trudno ocenić skalę przemocy w rodzinie, najlepiej obrazują ją statystyki, opracowane na podstawie
danych Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2016 - 2020 przez instytucje
Instytucja zakładająca
NK
Razem
Policja
GOPS
Oświata
Służba zdrowia
PCPR
GKRPA

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego
2016
2017
2018
2019
I-IX 2020
46
38
36
38
19
41
32
30
31
18
3
4
2
1
1
0
1
1
5
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zespołu Interdyscyplinarnego w Bartoszycach

Dane te jednak nie oddają w pełni obrazu przemocy na terenie Gminy Bartoszyce. Zjawisko to jest
powszechne, jednak nie zawsze jest ujawniane, co utrudnia rozpoznanie i przeciwdziałanie jej.
W ostatnim czasie zauważalna jest tendencja spadkowa osób szukających wsparcia i pomocy
w sytuacjach przemocy domowej dlatego też, liczba Niebieskich Kart zmalała w porównaniu do
ubiegłych lat. Prowadzone działania lokalne jak i ogólnopolskie powodują zmiany świadomości
społecznej i z jednej strony zwiększa się gotowość domniemanych ofiar przemocy do ujawniania
takich spraw, a z drugiej wiążą się z większą świadomością sprawcy jakie mogą być konsekwencje
prawne takich zachowań.
IV. CEL PROGRAMU - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH TEN
PROBLEM WYSTĘPUJE
1. Cele ogólne
Celem programu jest:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności
pomocy,
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Cele ogólne będą realizowane m. in. przez:
1) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie,
3) wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
4) edukację społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5) podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
6) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.

2. Cele szczegółowe programu
Cel 1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Bartoszyce
Lp.
1.

Działania

Realizatorzy

Sporządzanie
statystyk
określających
wielkość
zjawiska
przemocy
i ich aktualizacja,
b) Przeprowadzanie
badań ankietowych
wśród mieszkańców
gminy

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bartoszycach
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Powiatowa Komenda Policji,
- GKRPA w Bartoszycach,
- Szkoły z terenu gminy Bartoszyce,
- inne jednostki działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie
Zbieranie
i analiza
danych
dotyczących
występowania
aktów
przemocy
w rodzinie

a)

Termin
realizacji
2021 - 2025
każdego roku

w roku
rozpoczęcia 2021 i na
koniec roku
2025

Cel 2. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Lp.
1.

Działania

Realizatorzy

podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu
zjawisku,
inicjowanie interwencji
w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia
pomocy
w środowisku lokalnym,
d) inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących
przemoc
w rodzinie,
e) monitorowanie sytuacji rodzin
dotkniętych przemocą,
f) opracowanie i realizacja planu
pomocy
w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy
w rodzinie,
g) zbieranie materiałów
dowodowych zgodnie
z procedurą „Niebieskiej
Karty”,
h) występowanie
z zawiadomieniami do
prokuratury o podejrzeniu
popełnienia czynów
określonych w art. 2 § 2 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
i) udział w działaniach

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Bartoszycach
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Powiatowa Komenda
Policji
- GKRPA w Bartoszycach,
- inne jednostki działające
na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Zadanie
Prowadzenie przez a)
Zespół
Interdyscyplinarny
zintegrowanych
i skoordynowanych
działań w zakresie b)
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
c)

Termin
realizacji
Działania
ciągłe
2021 - 2025

edukacyjno – informacyjnych.

Cel 3. Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym
przemocą
Lp.

Zadanie

Działania
nawiązanie współpracy
z instytucjami
z terenu województwa
warmińsko - mazurskiego
zapewniającymi schronienie
ofiarom przemocy,
b) udzielanie świadczeń
pieniężnych.
a) prowadzenie pracy socjalnej,
b) prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego w ramach
Punktu Konsultacyjno –
Informacyjnego
w Bartoszycach
c) edukowanie ofiar w zakresie
przysługujących im praw.

Realizatorzy/Partnerzy

1.

Zapewnienie
a)
schronienia
i pomocy
materialnej ofiarom
przemocy w rodzinie

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bartoszycach.

2.

Zapewnienie
wsparcia
instytucjonalnego
ofiarom przemocy

3.

Łagodzenie
następstw zjawiska
przemocy domowej

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Bartoszycach,
-GKRPA w Bartoszycach
- Placówki oświatowe,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Punkt Konsultacyjno –
Informacyjny
w Bartoszycach,
- Powiatowa Komenda
Policji w Bartoszycach,
- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach.
- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bartoszycach,
- GKRPA w Bartoszycach,
- Powiatowa Komenda
Policji w Bartoszycach,
- Zespół interdyscyplinarny,
- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Bartoszycach.

a)

motywowanie sprawców
przemocy do udziału
w programie korekcyjno –
edukacyjnym dla sprawców
przemocy,
b) organizowanie grup wsparcia
dla osób pokrzywdzonych
i ofiar dotkniętych przemocą
(w miarę potrzeb).

Termin
realizacji

2021 - 2025

Cel 4. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą
w rodzinie
Lp.

1.

Zadanie
Edukacja
a)
społeczeństwa w
zakresie
problematyki
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

b)

Działania

Realizatorzy/Partnerzy

podnoszenie wiedzy
w społeczności lokalnej
w zakresie problematyki
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie poprzez
zamieszczanie informacji na
stronie internetowej,
rozpowszechnianie ulotek,
materiałów edukacyjno –
informacyjnych, w tym
o instytucjach udzielających
pomocy sytuacjach
doświadczania przemocy
w rodzinie,
prowadzenie wśród dzieci
i młodzieży profilaktyki
w zakresie agresji i przemocy

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Bartoszycach,
- Powiatowa Komenda
Policji w Bartoszycach,
-GKRPA w Bartoszycach
- Placówki oświatowe,
- Gminny Ośrodek Kultury
(świetlice wiejskie),
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Służba zdrowia
- kuratorzy

Termin
realizacji
2021 - 2025

c)
d)

m. in. poprzez organizowanie
zajęć w ramach szkolnego
programu profilaktyki,
organizowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży,
współuczestnictwo
w kampaniach prowadzonych
na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Cel 5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności
podejmowanych działań
Zadanie

Działania

Realizatorzy/Partnerzy

Doskonalenie grup
zawodowych
zaangażowanych
w problematykę
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

a)uczestnictwo w szkoleniach,
doradztwie, warsztatach,
konferencjach przedstawicieli służb
podejmujących działania na rzecz
rodzin uwikłanych w przemoc,
w tym szkolenia z zakresu
diagnozowania przemocy
w rodzinie, realizacji procedury
Niebieskiej Karty, (szkolenia
wspólne i resortowe),
b)organizowanie spotkań mających
na celu wymianę doświadczeń
między pracownikami różnych
instytucji wchodzących w skład
Zespołu

- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bartoszycach,
- GKRPA w Bartoszycach,
-Powiatowa Komenda
Policji,
- Placówki oświatowe,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- kuratorzy.

Lp.
1.

Termin
realizacji

2021 - 2025

V. ADRESACI PROGRAMU
Adresatami programu są:
1) Mieszkańcy gminy Bartoszyce
2) Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy,
3) Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy,
4) Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź
dotkniętymi przemocą.
VI. REALIZATORZY PROGRAMU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
Powiatowa Komenda Policji w Bartoszycach ,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, przy GOPS Bartoszyce,
Placówki oświatowe,
Organizacje pozarządowe,
Służba zdrowia.

VII. SPODZIEWANE EFEKTY
1) zmniejszenie poczucia bezradności ofiar przemocy,
2) zwiększenie wiedzy instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie na temat zjawiska
przemocy – diagnoza rzeczywistego rozmiaru zjawiska na terenie Gminy Bartoszyce,
3) zwiększenie skuteczności działań,
4) zmiana postaw społecznych wobec przemocy.

VIII. MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU
Program będzie realizowany na terenie gminy Bartoszyce w latach 2021 - 2025. Wdrażanie
rozpocznie się po jego uchwaleniu, a działania zaplanowane do realizacji będą wprowadzane
w formie ciągłej.
IX. MONITOROWANIE PROGRAMU
Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana, monitoring umożliwi wgląd
w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań
korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań, rozwijanie programu
w przyszłości. Monitorowanie programu będzie prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bartoszycach na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu.
Ostateczne efekty podsumowane zostaną w raporcie po zakończeniu jego realizacji. Przy ocenie
programu będą brane pod uwagę następujące wskaźniki:
1) Liczba osób/rodzin objętych pomocą,
2) Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) Ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych,
4) Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,
5) Ilość uczestników grup wsparcia,
6) Liczba uruchomionych procedur „Niebieska Karta,
7) Liczba ofiar przemocy w rodzinie,
8) Liczba osób biorących udział w programach korekcyjno – edukacyjnych,
9) Liczba postępowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy,
10) Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie.
X. FINANSOWANIE PROGRAMU
Źródłem finansowania Programu będą:
1) Środki własne gminy:
a) będące w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach na realizację
zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) częściowo pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, będące w budżecie
Urzędu Gminy Bartoszyce na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartoszyce.
2) Środki znajdujące się w budżetach współrealizatorów Programu na zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
3) W toku realizacji Programu zakłada się możliwość pozyskiwania środków finansowych na
jego kontynuowanie ze środków zewnętrznych, w tym z opracowanych projektów.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do
zadań własnych gminy należy tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym
opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie. Program ma za zadanie ograniczanie oraz eliminowanie zjawiska
przemocy w rodzinach na terenie Gminy Bartoszyce.
W związku z zakończeniem w 2020 r. realizacji poprzedniego Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, istnieje
konieczność uchwalenia kolejnego dokumentu na lata 2021 – 2025.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.

