
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ……/…../2021 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ……………. 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                          
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Izbicy Kujawskiej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021r.,poz.1372), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1249) 

Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej uchwala: 
 

§ 1 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy  w Rodzinie w Izbicy Kujawskiej na lata 2021- 2024 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.  

      § 2 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej oraz Kierownikowi 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
        
         

BURMISTRZ 
Marek Dorabiała 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                        
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Izbicy Kujawskiej na lata 2021-2024 

 
W myśl art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
Celem opracowanego programu jest tworzenie i rozwijanie spójnego oraz wielopoziomowego 
systemu zapobiegania przemocy w rodzinie. 

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie jednego ze wskazań ustawy, pozwala 
jednocześnie na dokonanie szczegółowej analizy problemu oraz prezentuje konkretne 
metody przeciwdziałania przemocy występującej w społeczności lokalnej, jaką tworzą 
na co dzień mieszkańcy gminy Izbica Kujawska. Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Izbicy 
Kujawskiej jest kontynuacją działań podejmowanych w ramach realizacji 
wcześniejszego dokumentu, tj. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                        
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Izbica Kujawska na lata 
2015-2020. Istotnym elementem Programu jest zatem dalsze wprowadzanie w życie 
działań mających na celu z jednej strony podnoszenie świadomości społecznej na temat 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez 
używania przemocy, a z drugiej strony zapewnienie ochrony i udzielanie pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także upowszechnianie informacji                            
o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, 
jak i stosującym przemoc w rodzinie. 
Beneficjentami programu są rodziny doznające przemocy domowej i zagrożone przemocą 
(osoby dorosłe, dzieci, ofiary i sprawcy oraz świadkowie przemocy), społeczność lokalna, 
organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przeciwdziałanie 
przemocy domowej. 
Realizatorami programu są instytucje i organizacje zobligowane do działań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Program wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Izbicy Kujawskiej na lata 2017 – 2027. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 


