UCHWAŁA Nr XVII/118/2012
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 21 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz., 1591 z późn. zm.1), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.2)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej stanowiącym
załącznik do Uchwały Nr X/53/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2011 r.,
zmienionym uchwałą Nr XIII/85/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 marca 2012 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 dodaje się punkt 13 w brzmieniu:
„13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm. )”;
2) w § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. GOPS realizuje, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
zadania obejmujące w szczególności:
1) opracowanie i realizację 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
c) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych,
d) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
zamieszkałych na terenie gminy,
e) realizację rządowych programów z zakresu wspierania rodziny.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2012 r.
poz. 567
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009 r .Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr
157, poz. 1241, Nr 219, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554, Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr
125, poz. 842, Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz. 579
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/118/2012
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 21 września 2012 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej pracę z rodziną organizują gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację
tego zadania na podstawie art. 190. Korzystając z dyspozycji tego przepisu Gmina Zławieś Wielka
zdecydowała o przekazaniu zadań wynikających z wcześniej wymienionej ustawy Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, w związku z czym konieczne jest
wprowadzenie zmian w jego statucie.
Kierunki działania, jakie umieścił ustawodawca w wyżej wymienionej ustawie to nowe
rozwiązania, które przekształcają obecnie funkcjonujący system wsparcia dziecka i rodziny i
przerzucają je od stycznia 2012 r. na samorządy gminne. Jednym z zadań powierzonych gminie jest
zatrudnienie asystenta rodziny. Wprowadzenie nowego systemu wspierania dysfunkcyjnej rodziny
ma na celu w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą.
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