
UCHWAŁA NR XXV/229/2020 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Gminie Pietrowice Wielkie na lata 2021 – 2025. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1826) i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 218) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Gminie Pietrowice Wielkie na lata 2021 – 2025. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 3. Uchwałę wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 97887B10-FD08-42C3-9AE2-3998733614AD. podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXV/229/2020 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Pietrowice Wielkie na 
lata 2021- 2025 

I. Wstęp 

Podstawę prawną opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w Gminie Pietrowice Wielkie, zwanego dalej ,,Programem”  jest ustawa z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218). 

Program na lata 2021 – 2025 jest kontynuacją Programu z lat 2014-2020. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym osobowość, system wartości, 
poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Bardzo ważną rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu rodziny odgrywają wzajemne relacje miedzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. 
W przypadku źle funkcjonującej rodziny nie jest ona w stanie prawidłowo wypełniać swoich podstawowych 
zadań a role wewnątrzrodzinne zostają zaburzone, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków 
rodziny stają się niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. 

Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów dysfunkcji rodziny jest występowanie w niej przemocy. Ustawa 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe albo powtarzające 
się, umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub także 
innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej; w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym 
seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie 
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą."  

Przemoc ma różne oblicza: 

1) jest procesem, gdyż nie pojawia się znienacka i tworzy cykle, 

2) ma tendencje do powtarzania się i rzadko jest jednorazowym epizodem, 

3) toczy się w wymiarze dominacji i uległości, gdyż osoba stosująca przemoc (potocznie zwana sprawcą) dąży 
do uzyskania totalnej dominacji nad osoba doznającą przemocy (potocznie zwaną ofiarą), 

4) nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka co oznacza, iż jest on zdolny do radzenia sobie ze 
złością, która czyni go sprawcą, 

5) odpowiedzialność zawsze jest po stronie sprawcy niezależnie od tego co zrobiła ofiara, 

6) przejawia się w różnych formach, 

7) niektóre przejawy grożenia przemocą są w istocie aktami przemocy. 

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy: 

1) Przemoc fizyczna - każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić 
do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, obezwładnienie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie 
pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni) 

2) Przemoc psychiczna - agresywne zachowanie, które ma ogół charakter poniżający lub budzący poczucie 
zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka groźby, 
kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami) 

3) Przemoc ekonomiczna - uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie 
zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy) 
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4) Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego nieakceptowanych i niechcianych praktyk 
seksualnych (np. mąż, który stosuje przemoc lub grozi użyciem przemocy, żeby zmusić żonę do stosunku, 
może zostać skazany za gwałt) 

5) Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. 

Ponadto można wyróżnić następujące typy przemocy: 

1) sprawcami są dorośli - przemoc wobec partnera, przemoc wobec dziecka 

2) sprawcami są dzieci - przemoc wobec rodziców, wobec rodzeństwa 

3) sprawcami mogą być dorośli i dzieci - przemoc wobec osób w podeszłym wieku. 

Przemoc nie jest zwykle działaniem jednorazowym, trwa latami, wpływa destrukcyjnie na życie 
i funkcjonowanie ofiary. Bardzo częstym problemem utrudniającym oraz uniemożliwiającym pomoc ofiarom 
jest nieświadomość wyrządzanej im krzywdy, niechęć ofiar do ujawniania przemocy, strach przed oprawcą, 
wstyd oraz złudne przekonanie, że więcej się nie wydarzy i ze oprawca się zmieni. 

Przemoc w rodzinie może dotyczyć następujących relacji: 

1) rodziców/opiekunów wobec dzieci, 

2) małżonków/partnerów w związku, 

3) osób starszych w rodzinie, 

4) relacji między rodzeństwem 

Ofiarami przemocy w rodzinie są na ogół kobiety i dzieci. Rzadko mężczyźni, chociaż ostatnio coraz 
częściej można spotkać się ze stosowaniem przemocy także wobec mężczyzn. Kategorią ofiar przemocy, 
o której mówi się nieco rzadziej niż o dzieciach i kobietach, są osoby niepełnosprawne i ludzie starsi. Ofiary 
przemocy to osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, zależne w jakiś sposób od 
sprawcy. Zależność ta może mieć wymiar psychiczny, fizyczny i ekonomiczny. 

W związku z powszechnością występowania zjawiska przemocy w rodzinie, wprowadzone zostały 
uregulowania prawne, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku oraz wyznaczone obszary i konkretne 
działania, które winny podejmować instytucje w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie często może prowadzić do poważnych obrażeń fizycznych, a nawet do śmierci ofiary 
lub sprawcy w wyniku działań ofiary w afekcie. Dlatego istotne jest oszacowanie potencjalnego zagrożenia, 
którego efektem może być wystąpienie groźnych dla zdrowia i życia zachowań przeciwko sobie lub innym ze 
strony sprawcy, ofiary lub dzieci. Ocena potencjalnego zagrożenia zdrowia lub życia powinna być 
przeprowadzana każdorazowo, gdy rozpozna się występowanie przemocy w rodzinie. 

Odpowiedzi twierdzące dotyczące czynników ryzyka powinny być wystarczającym powodem, by jak 
najszybciej pomóc osobie doznającej przemocy w opracowaniu planu bezpieczeństwa. 

Najczęściej podejmowane działania pomocy ofiarom to: 

1) interwencja, 

2) schronienie, 

3) informacja, 

4) edukacja, 

5) specjalistyczne poradnictwo, 

6) wsparcie emocjonalne, 

7) psychoterapia, 

8) pomoc socjalna dająca sytuacyjne oparcie dla dalszych działań. 

W dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 956), potocznie 
zwana „ustawą antyprzemocową” Ustawa pozwala na skuteczniejszą ochronę ofiar przemocy, oprócz zmian 
w samym Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadza również zmiany między innymi w Ustawie 
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawie o Policji, Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych. Wprowadziła instrumenty prawne, które pozwalają na szybkie izolowanie osoby 
dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc. W sytuacji gdy sprawca stwarza zagrożenie dla życia lub 
zdrowia domowników funkcjonariusze policji mają uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego 
opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez 
funkcjonariuszy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Nakaz lub zakaz 
mogą być wydawane łącznie na okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością. Zgodnie z nowymi przepisami 
Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje się 
do wydanych nakazu lub/i zakazu. W sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę przemocy nałożonych sankcji, 
w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania Policja i Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki 
przymusu. Za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu, 
ograniczenia wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych na 
podstawie Kodeksu wykroczeń 

Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie oparte będą na następujących aktach prawnych: 

1) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), 

2) ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.), 

3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 
z 2020 r. poz. 1492..), 

4) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359.), 

5) ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517.), 

6) ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568, 
1086, 1458), 

7) ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2020r. poz. 956) (tzw. „ustawa antyprzemocowa”) 

Wymienione powyżej akty prawne nakładają na gminę i organy obowiązek stworzenia programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Określają też zadania jakie ma podejmować gmina i jej organy. 

II. Zasoby Gminy 

Od 30 listopada 2011r. w Pietrowicach Wielkich funkcjonuje powołany przez Wójta Gminy Pietrowice 
Wielkie Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

2) Policji, 

3) Ochrony Zdrowia, 

4) Oświaty, 

5) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

6) Kuratorzy sądowi. 

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także ingerowanie 
i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Zadania te są wykonywane w szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

2) podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieska Karta”, 
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3) inicjowanie interwencji w przypadku przemocy w rodzinie w rodzinie i uruchamianie procedur mających 
na celu jej powstrzymanie, 

4) udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy i będącymi świadkami przemocy w rodzinie, 

5) inicjowanie działań wobec osób stosujących przemoc 

6) rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 
pomocy. 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Ponadto w ramach prowadzonej działalności, problemem przemocy w rodzinie zajmują się również: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzielnicowy Policji, Służba Zdrowia, Szkoły, Organizacje pozarządowe. 

III. Zjawisko przemocy w rodzinie 

Poniżej przedstawione zostaną dane dotyczące przemocy w rodzinie na terenie gminy Pietrowice Wielkie za 
lata 2014-2020 (dane do wpisania w pracy) 

Dane dotyczące procedury Niebieskiej Karty        
Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A        

Pomoc społeczną        
Policję         
Oświatę        
Służbę zdrowia        

W tym sporządzonych 
przez  

GKRPA        
Liczba niebieskich kart C        
Liczba niebieskich Kart D        

Źródło: dane sprawozdawcze Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego 

W rodzinach, w których prowadzona jest procedurą „Niebieskiej Karty” członkowie grup roboczych 
podejmowali szereg czynności mających na celu poprawę sytuacji rodziny w tym; praca socjalna z rodziną, 
kierowanie osób doznających przemocy na terapię indywidualną, do punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także monitoring sytuacji rodzinnej. 

Dane statystyczne wskazują, że skala przemocy nie jest wysoka i ma tendencję malejącą. 

IV. Cel główny programu, cele szczegółowe i zadania do realizacji. 

Celem Programu jest: 

Przeciwdziałanie przemocy oraz zmniejszenie skali tego zjawiska poprzez stworzenie systemu interwencji 
i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc. 

Cele szczegółowe: 

1) monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Pietrowice Wielkie, 
podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej mieszkańców gminy na temat zjawiska 
przemocy, jej przejawów oraz form, 

2) poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania 
przemocy, 

3) zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 

4) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.  

Realizacja celów: 

Cel szczegółowy 1. Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 
Pietrowice Wielkie. 

Zadania do realizacji Podmiot odpowiedzialny 
Rejestrowanie przypadków przemocy domowej Wszyscy realizatorzy programu 
Sporządzanie rocznego raportu na temat zarejestrowanych Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 
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przypadków przemocy w oparciu o prowadzoną dokumentację Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
GOPS Pietrowice Wielkie 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1) dane uzyskane od realizatorów programu pozwalające na oszacowanie skali zjawiska przemocy na terenie 
gminy Pietrowice Wielkie, 

2) ilość zarejestrowanych przypadków przemocy w rodzinie w ciągu roku. 

Cel szczegółowy 2. Podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej mieszkańców gminy na temat 
zjawiska przemocy, jej przejawów oraz form. 

Zadania do realizacji Podmiot odpowiedzialny 
Upowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy oraz z 
zakresu uzyskania pomocy i form wsparcia dla osób doznających 
przemocy (materiały edukacyjne, ulotki broszury, artykuły prasowe) 

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, 
GOPS Pietrowice Wielkie, 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Realizacja edukacyjnych programów profilaktycznych 
zapobiegających przemocy oraz wspieranie form spędzania wolnego 
czasu dzieci i młodzieży promujących zachowania nieagresywne 

Gminne jednostki oświatowe 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1) liczba materiałów edukacyjnych, 

2) liczba zrealizowanych programów edukacyjnych 

3) liczba dzieci i młodzieży objętych programami edukacyjnymi. 

Cel szczegółowy 3. Poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych i uprawnionych do 
przeciwdziałania przemocy. 

Zadania do realizacji Podmiot odpowiedzialny 
Udział w szkoleniach podnoszących wiedzę z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wszyscy realizatorzy programu 

Koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

Prowadzenie procedury „Niebieskich Kart” Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Postępowanie interwencyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie  

Grupy robocze 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1) liczba szkoleń podnoszących wiedzę, 

2) liczba uczestników realizatorów programu uczestniczących w szkoleniach, 

3) liczba spraw rozpatrzonych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, 

4) liczba wypełnionych „Niebieskich Kart” i liczba rodzin objętych tą procedurą, 

Cel szczegółowy 4. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy 
w rodzinie. 

Zadania do realizacji Podmiot odpowiedzialny 
Wczesna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie, udzielenie 
pomocy i wsparcia w miejscu zamieszkania/interwencje 

Wszyscy realizatorzy programu 
Grupy robocze 

Udzielanie informacji dotyczących podmiotów udzielających 
specjalistycznego wsparcia (schroniska, hostele, poradnie 
medyczne, terapia, pomoc prawna, pomoc psychologiczna) 

Wszyscy realizatorzy programu 
GOPS Pietrowice Wielkie 

Poradnictwo rodzinne, udzielanie pomocy finansowej oraz pomoc w GOPS Pietrowice Wielkie 
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formie pracy socjalnej 
Kierowanie spraw do sądu rodzinnego celem objęcia rodziny opieką 
kuratora 

GOPS Pietrowice Wielkie 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1) liczba zdiagnozowanych przypadków przemocy w rodzinie, 

2) liczba osób dotkniętych przemocą korzystających z pomocy specjalistycznej, 

3) liczba osób objętych poradnictwem, pomocą finansową oraz pomocą w formie pracy socjalnej, 

4) -liczba spraw kierowanych do sądu rodzinnego i liczba rodzin objętych opieką kuratora. 

Cel szczegółowy 5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 
stosujących przemoc. 

Zadania do realizacji Podmiot odpowiedzialny 
Izolowanie sprawców przemocy od ofiar Komenda Powiatowa Policji  

w Raciborzu  
Udzielanie informacji sprawcom przemocy dotyczących podmiotów 
realizujących programy korekcyjno- edukacyjne  

Wszyscy realizatorzy programu 
GOPS Pietrowice Wielkie 

Przeprowadzanie rozmów ze sprawcami przemocy, do której doszło 
w wyniku nadużywania alkoholu oraz kierowanie ich do poradni 
uzależnień (leczenie) 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Kierowanie spraw do prokuratury celem zastosowania środka 
karnego wobec sprawcy przemocy 

Komenda Powiatowa Policji w 
Raciborzu, 
GOPS Pietrowice Wielkie 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

1) liczba sprawców przemocy izolowanych od ofiar, 

2) liczba osób (sprawców) korzystających z programów edukacyjno- terapeutycznych, 

3) liczba osób (sprawców) kierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4) liczba spraw kierowanych do prokuratury 

5) V. Realizatorzy Programu. 

W realizacji Programu winny włączyć się: 

1) Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich, 

3) Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

5) Gminne jednostki oświatowe 

Przy aktywnej współpracy z: 

- Sądem Rejonowym w Raciborzu, 

- Prokuratura Rejonową w Raciborzu, 

- Komendą Powiatową Policji w Raciborzu, 

- Placówki służby zdrowia w tym poradnie uzależnień, placówki terapeutyczne, 

- lokalnymi organizacjami pozarządowymi i kościelnymi. 

Współpraca wielu podmiotów wynika z założenia, że pomoc udzielana rodzinom powinna być kompleksowa 
oraz uwzględniać aspekty życia osób dotkniętych przemocą oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 

VI. Adresaci Programu. 
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Adresatami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie są: 

1) mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie u których występuje przemoc, 

2) ofiary i sprawcy a także świadkowie przemocy, 

3) instytucje z terenu gminy zaangażowane w realizacje Programu, które wykonują działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4) instytucje spoza gminy Pietrowice Wielkie współpracujące w ramach realizacji Programu 

VII. Finansowanie programu  

Zadania Programu będą realizowane zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Gminy Pietrowice 
Wielkie. Środki pochodzić będą głównie z budżetu samorządu gminnego. Zadania ujęte w programie mogą być 
także finansowane z budżetu państwa a także środków własnych organizacji pozarządowych oraz innych 
źródeł. 

VII. Monitoring i Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

W trakcie realizacji Gminnego Programu będzie prowadzony monitoring, mający na celu wykonanie 
wszystkich założonych działań zgodnie z założonymi celami. Wgląd w realizację podejmowanych działań, 
ocena skuteczności oraz wprowadzenie ewentualnych działań korekcyjnych przyczyni się do jak najlepszego 
wykonania powyższego programu. 
Monitorowanie Programu odbywać się będzie na podstawie corocznej analizy sprawozdania złożonego 
Wójtowi gminy Pietrowice Wielkie przez przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
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