
UCHWAŁA NR XV/112/16 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie            

i  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r.        
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1390) uchwala się, co 
następuje: 
 

      § 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.        

 

      § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.   

  

      § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
       
 
 do uchwały nr XV/112/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 
przyj ęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 
         
 
 
      Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie             
w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
      Natomiast w myśl zapisu art. 6  ust. 2  ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r.  o  przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań własnych gminy należy               
w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 
m.in. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie.  
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jako podmiot koordynujący i realizujący  
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
dokonuje diagnozy i analizy potrzeb w tym zakresie. Przemoc domowa w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na lata 2016 - 2020 
ujęta jest jako zjawisko złożone, wieloaspektowe, rozpatrywane w perspektywie prawnej, 
psychologicznej, moralnej i społecznej. Beneficjentami programu są rodziny doznające 
przemocy domowej i zagrożone przemocą. Realizatorami programu są instytucje i organizacje 
zobligowane do interdyscyplinarnych działań na rzecz zmniejszenia zjawiska przemocy na 
obszarze miasta.  
           Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne. 
             
 
 


