
UCHWAŁA NR 47/VI/VI/2011 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 5 kwietnia 2011 roku 
 

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na terenie Gminy Linia w latach 2011-2015 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 r.  

z późn. zm.) uchwala się ,co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na terenie Gminy 

Linia na lata 2011-2015, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 

 

                                                                          § 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały 

Nr 47/VI/VI/2011 

Rady Gminy Linia 

z dnia 05.04.2011 r.  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Linia  

w latach 2011-2015 

 

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej 

negatywnych następstw w Ŝyciu społecznym tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Linia w latach 2011-2015 zwany dalej Programem. 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy, a zwłaszcza osób i rodzin dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji i słuŜb pracujących z osobami 

doświadczającymi przemocy.  

Program będzie oparty na zasadzie: 

1. Wzajemnej współpracy i współdziałaniu władzy publicznej, organizacji 

pozarządowych, a takŜe innych organizacji, środowisk i osób fizycznych 

uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych 

pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej 

negatywnych następstw oraz udzielanie rodzinie szczególnego wsparcia w dąŜeniu do 

poprawy jej funkcjonowania. 

 

I.  Podstawa prawna Programu: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

180, poz. 1493 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

 

II.  Cel główny Programu: 

Minimalizacja zjawiska przemocy w Gminie Linia poprzez stworzenie sprawnego 

systemu pomocy ofiarom oraz sprawcom przemocy w rodzinie. 



 

 

III.  Cele szczegółowe Programu: 

1. Powołanie przez wójta Gminy Linia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

2. Systematyczne szkolenie na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  

3. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie  

i skuteczności ochrony ich praw. 

4. Koordynacja działań słuŜb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz 

organizacji poŜytku publicznego. 

5. Wzrost świadomości i wraŜliwości społecznej.  

 

IV.  ZałoŜenia Programu: 

 Głównymi załoŜeniami Programu jest: 

1. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie. 

2. Edukacja dzieci, młodzieŜy i dorosłych w zakresie konsekwencji wynikających ze 

stosowania przemocy w rodzinie. 

3. Promowanie wartości rodziny i wychowania bez przemocy. 

 

V. Realizatorzy Programu. 

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini przy 

współudziale: 

1. Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie. 

2. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lini. 

3. Placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły, Zespoły Szkół). 

4. Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. 

5. Komisariatu Policji w Lini z siedzibą w Strzepczu. 

6. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowy Checz” w Lini. 

7. Organizacji pozarządowych. 

 

VI.  Sposób realizacji Programu. 

Realizacja Programu odbywa się poprzez: 

1. Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie. 



2. Upowszechnianie metody mediacyjnej jako formy pracy z rodziną. 

3. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne. 

4. Edukacja rodzin niewydolno-wychowawczych. 

5. Przeprowadzanie szkoleń dla realizatorów Programu 

6. Edukacja społeczności Gminy Linia. 

7. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz grup roboczych. 

8. Wszelkie inne poczynania mogące przyczynić się do powstrzymywania przemocy w 

rodzinie, a nie ujęte w Programie. 

 

VII.  Postanowienia końcowe. 

Nadzór nad realizacją Programu oraz podejmowanie niezbędnych działań zmierzających 

do osiągnięcia wyznaczonych celów sprawować będzie Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Z dniem 01 sierpnia 2010 roku weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, która nakłada na gminę szereg obowiązków dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 


