
UCHWAŁA Nr L/658/17 

Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia 27 kwietnia 2017r. 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390) oraz art. 41 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
1 przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, zwany dalej „Programem". 

§ 2 

Program stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej 
Woli. 



U Z A S A D N I E N I E 

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Gminie Stalowa Wola przez Radę Gminy, to zadanie wynikające z art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znowelizowanej 1 sierpnia 2010 r. 
W preambule ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, podkreślono, że przemoc 

w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz 
poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim 
obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Nowelizacja położyła 
nacisk na rozwój profilaktyki, rozszerzyła formy pomocy udzielanej bezpłatnie osobom 
doznającym przemocy w rodzinie oraz nałożyła na gminy w tym m.in. opracowania i realizacji 
gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, a także tworzenia w gminach zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Gmina Stalowa Wola od kilkunastu podejmuje liczne działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Są one skierowane zarówno do osób doznających przemocy (pomocowe), jak 
i do osób stosujących przemoc (interwencyjne). Między innymi jednym z takich działań było powołanie 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach, którego 
funkcjonują grupy robocze i realizowana jest procedura „Niebieskie Karty". Ponadto duży nacisk 
kładzie się na stały rozwój profilaktyki -propagowanie postaw alternatywnych wobec przemocy, 
nauka umiejętności społecznych i wychowawczych, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Pomimo licznych działań w dalszym ciągu zjawisko przemocy w rodzinie stanowi jeden 
z trudniejszych do rozwiązania problemów społecznych w Gminie Stalowa Wola. Konieczne jest 
zatem w dalszym ciągu systematyczne podnoszenie standardu usług adresowanych do osób 
doznających przemocy jak i stosujących przemoc. Również wskazana jest dalsza pomoc odpowiednich 
służb do realizacji profesjonalnych działań z zakresu przeciwdziałania temu zjawisku, a także działania 
w kierunku skutecznego pomagania osobom z obu tych grup. Ważna jest też stała edukacja 
społeczeństwa, mająca na celu zmianę świadomości w kwestii negatywnych i szkodliwych stereotypów 
na temat stosowania przemocy, jak też roli kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym 

i społecznym. Między innymi służyć ma temu opracowywanie i realizacja programów przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Stalowa Wola planowany jest w perspektywie kilkuletniej i jest kontynuacją Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2016. 
Obecnie działania Programu obejmą lata 2017-2020. W miarę potrzeb i zmiany sytuacji społecznej 
zadania i cele programu mogą ulec zmianom i udoskonaleniom. 


