
        PROJEKT NR 10 

Uchwała Nr................../16 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia .............................2016 roku 

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Giżycko do 2020 r. 

 

Na podstawie art. 18.1 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), Rada Miejska  

w Giżycku uchwala, co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Giżycko do 2020 r., w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

 

§3 

Traci moc Uchwała nr XXIII/50/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 1 i art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)  

do zadań własnych gminy i powiatu należy opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Gminie Miejskiej Giżycko do 2020 r. zakłada działania profilaktyczne, ochronne  

i doskonalące dotychczasowe działania jednostek i instytucji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Nadrzędnym celem Programu jest dobro i bezpieczeństwo rodziny, w szczególności ochrona 

osób niesamodzielnych, w tym dzieci przed przemocą w rodzinie. Aby ten cel osiągnąć 
konieczne są interdyscyplinarne działania służb i podmiotów realizujących zadania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy w rodzinie. Zapewnić to mają 
działania zaplanowane do realizacji  do 2020 w ramach niniejszego Programu. 
Działania te mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa giżyckich rodzin. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały 

jest zasadne. 


