
UCHWAŁA NR XX/123/2021 
RADY GMINY KRASNOSIELC 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnosielc na lata 2021- 2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
roku, poz.713 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 218) Rada Gminy Krasnosielc uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Krasnosielc na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ewa Grabowska 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie należy do zadań własnych gminy. 

Program na lata 2021-2025, który stanowi załącznik do uchwały  jest kontynuacją działań podjętych 
w ramach realizacji programu w latach ubiegłych jak również podjęciem nowych przedsięwzięć. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie 
skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego przy aktywnej 
współpracy służb wymienionych w programie. Program stanowi plan działań instytucji i organizacji 
zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania 
i zwalczania przemocy w rodzinie, a tym samym przyczyni się do usprawnienia lokalnego systemu 
przeciwdziałania i ograniczenia ww. zjawiska. 

Realizacja Programu w efekcie zakłada między innymi , że nastąpi dalszy wzrost świadomości społecznej 
na temat zjawiska przemocy oraz zmiana postaw społecznych wobec przemocy, zmniejszenie poczucia 
bezradności ofiar przemocy, przypadki przemocy będą rozpoznawane wcześniej i skuteczniej, a także 
wzmocniony zostanie zintegrowany i efektywny system pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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