Uchwała Nr IV/15/2011
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Mieście i Gminie Młynary oraz trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr
23. Poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153,
poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717, Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203,
Dz. U. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, z 2007 r.
Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz.420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675, z 2011 r Nr 21, poz. 113). oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 i art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493, Dz.U. z 2009 r Nr 206 poz. 1589, Dz.U z 2010 r Nr 28 poz.
146, Dz.U. Nr 125 poz. 842 uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście
i Gminie Młynary", stanowiący załącznik do uchwały
§2
Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu
Interdyscyplinarnego w Młynarach oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem", powołuje Burmistrz
Miasta i Gminy Młynary w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu powołuje się przedstawicieli:
1)Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach
2)Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Młynarach
3)Posterunku Policji w Młynarach.
4) Oświaty (Szkół i Przedszkola)
5) Prokuratury Rejonowej w Braniewie..
6) kuratorów Sądu Rejonowego w Braniewie
7) organizacji pozarządowych
8) Zakładu Opieki Zdrowotnej.

3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem
Miasta i Gminy Młynary, a podmiotami, których przedstawiciele powołani
zostaną w Zespole.
4. W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione
Burmistrz Miasta powołuje innego członka Zespołu z tej samej instytucji, po
wskazaniu kandydatury przez tę instytucję.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta o powołaniu Zespołu doręcza się Dyrektorom
jednostek, Kierownikowi Posterunku, Prezesowi Sądu Rejonowego,
Prokuratorowi Rejonowemu/ instytucji, o których mowa w ust.2.
§3
Zespół Interdyscplinarny moŜe powoływać grupy robocze na zasadach
określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§4
1. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Młynarach
2. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich
obowiązków słuŜbowych lub zawodowych.
3. Przewodniczący Zespołu wybrany zostanie na pierwszym posiedzeniu
zespołu spośród jego członków.
4. Posiedzenia Zespołu powinny odbywać się w zaleŜności od potrzeb, nie
rzadziej niŜ raz na trzy miesiące.
5. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań ustawowych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych
przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 9c.
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Przed przystąpieniem do wykonywania zadań członkowie Zespołu złoŜą
Burmistrzowi Miasta i Gminy oświadczenie następującej treści: "Oświadczam,
Ŝe zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, Ŝe znane mi
są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub
umoŜliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym".
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Młynary.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Boll

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie uchwalenia
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 i art. 9a, ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie
Młynary, a takŜe określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Obowiązek powyŜszy wynika ze znowelizowanych przepisów, tj. art. 9 a ust.15
ustawy obowiązującej od 01.08.2010 roku.
W/w program stanowi załącznik do powyŜszej uchwały.

Załącznik do Uchwały
Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej
w Młynarach z dnia 23.02.2011 r.

PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY
W RODZINIE
W MIEŚCIE I GMINIE
MŁYNARY
DO ROKU 2013

WSTĘP

Rodzina jest najwaŜniejszym środowiskiem Ŝycia człowieka,
przygotowującym młodego człowieka do samodzielnego Ŝycia. Kształtuje
osobowości, poglądy, styl Ŝycia. Rodzice, bądź opiekunowie są wzorem, który
w dorosłym Ŝyciu często powielają dzieci.
WaŜną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny odgrywają
wzajemne relacje między rodzicami oparte na uczuciach miłości, zrozumienia,
zaufania. W przypadku dezorganizacji Ŝycia rodziny nie jest ona w stanie
realizować podstawowych zadań. Rodzice, którzy źle funkcjonują w swoich
rolach powodują zaburzenie procesu wychowania. Zachowania niezgodne z
normami prawnymi i moralnymi wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie
rodziny.
Przemoc domowa moŜe być zarówno skutkiem jak i przyczyną
dysfunkcji w rodzinie. Mimo, Ŝe w relacjach międzyludzkich istniała od
zawsze, mówiono o niej niewiele. Pozostawała tajemnicą członków rodziny.
Mówiąc o przemocy naleŜy pamiętać, Ŝe jest ona zjawiskiem, które
występuje powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w
codziennym Ŝyciu np. środkach masowego przekazu, relacjach sąsiedzkich,
miejscu pracy, rodzinie.
Przemoc domowa doznana w rodzinie rodzi niezmiernie szkodliwe
konsekwencje, dające o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w
bliŜszej i dalszej perspektywie. Najbardziej niepokojące jest to, Ŝe przemoc
rodzi przemoc, tworząc swoistą pętlę przemocy.
Z danych dotyczących przemocy w Polsce wynika, Ŝe co najmniej 95%
przypadków przemocy wśród partnerów dotyczy męŜczyzn bijących kobiety.
Co trzecie morderstwo zdarza się z powodu konfliktu w rodzinie.
Znęcanie się nad kobietami zdarza się we wszystkich kulturach i klasach
społecznych, na kaŜdym poziomie dochodów i wykształcenia.
Dzieci, które dorastają w domach pełnych przemocy przyjmują ten
sposób kontrolowania drugiego człowieka za normę, a rola agresora kojarzy im
się wyłącznie z pojęciem zwycięzcy.

I. LOKALNA DIAGNOZA SYTUACJI
Na terenie Gminy Młynary pomocą w zakresie rozwiązania problemów
uzaleŜnień oraz przemocy domowej zajmują się:
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Komisariat Policji,
- Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Obserwowana jest tendencja spadkowa szukających pomocy w związku z
występowaniem przemocy domowej. Jednak zwaŜywszy na fakt iŜ często
przemoc stosowana jest przez osoby uzaleŜnione od alkoholu naleŜy stale
monitorować zagroŜone rodziny.
Na naszym terenie nie zaobserwowano zjawiska przemocy u sprawców,
którzy nie są uzaleŜnieni od alkoholu i innych środków zmieniających
świadomość. Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety. Zdarzają się takŜe
sprawcy, którzy stosują przemoc w stosunku do dzieci, bądź tylko jednego
dziecka.
Często przemoc jest sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów
występujących w rodzinie.
PODSTAWA PRAWNA
Postawę prawną działań związanych z pomocą osobom dotkniętych
przemocą w rodzinie stanowią:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 202 Nr 147 po. 1231
z późn. zmian.),
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 7 poz. 58 z późn. zm. ),
-ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( Dz. U. Nr
9, poz. 59, z późn, zm.),

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 533, z
późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.
U. z dnia 10 czerwca 2010 r Nr 125 poz. 842)

II ADRESACI PROGRAMU
Program kierowany jest do:
1) ofiar i sprawców przemocy,
2) rodzin, dzieci i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy,
3) przedstawicieli instytucji i słuŜb pracujących z osobami i rodzinami
dotkniętymi przemocą ( kadra psychologiczno- pedagogiczna,
pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, policjanci,
pracownicy słuŜby zdrowia, duchowni),
4) wszystkich mieszkańców Gminy Młynary.

I.

CELE

Celem Programu jest:
1) Profilaktyka zjawiska przemocy
2) Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.
3) Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i
zwiększenie dostępności pomocy.
4) Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie.
Cele te realizowane będą przez:
1) Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
2) Podnoszenie wraŜliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie,
3) Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
4) Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.
II.

PODSTAWOWE ZADANIA GMINY

1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w
rodzinie ( ulotki, broszury, plakaty, artykuły do prasy lokalnej),

2) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli róŜnych
grup zawodowych stykających się z problemem przemocy w rodzinie
(szkolenia),
3) wymiana doświadczeń pomiędzy placówkami zajmującymi się pomocą
ofiarom przemocy w środowisku lokalnym,
4) monitorowanie prowadzonych działań, które pozwolą na systematyczną
ocenę efektów.

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
1) kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego,
2) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji
zajmujących się statusowo pomocą ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie:
1) budowanie skutecznych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
2) nawiązanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych słuŜb
i instytucji ( współpraca ułatwi przepływ informacji, co pomoŜe
w określeniu potrzeb rodziny i umoŜliwi opracowanie spójnego planu
pomocy),
3) monitorowanie przeprowadzonych programów, które pozwolą na
systematyczną ocenę efektów programów.
III.

REALIZATORZY PROGRAMU

Za realizację Programu odpowiadać będą:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
2) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, wraz z
podległą placówką Ponadlokalną Świetlicą Środowiskową w
Młynarach,
3) Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Policja,
5) Szkoły,
6) Przedszkole
7) Punkt Konsultacyjny,
8) Organizacje pozarządowe
IV.

FINANSOWANIE

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie będą środki finansowe z budŜetu Gminy.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy
na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.

