
UCHWAŁA NR XXII/86/2012
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia 3 –letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zbójno 
na lata 2012 – 2014. 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887, Nr 288, poz. 1690, z 2012 r. poz. 579) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887, Nr 217, poz. 1281. z 2012 r. poz. 567.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zbójno za obowiązujący od 1 stycznia 
2012 r. – do 31 grudnia 2014 r., który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lech Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/86/2012 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 22 października 2012 r. 

3 -letni 
Gminny Program Wspierania Rodziny 
dla Gminy Zbójno na lata 2012 – 2014 

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, 
a związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również profilaktyka środowiska 
lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

Cel szczegółowy 1. 

Diagnozowanie środowisk rodzinnych: 

Zadania 

a) rozpoznanie i analiza problemów występujących w rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
(dotyczy rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej), 

b) bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym, 

c) analiza zachowań demoralizujących dzieci i młodzież podczas pobytu w placówkach oświatowych; 

Cel szczegółowy 2. 

Wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu 
wychowawczego: 

Zadania 

pomoc rodzinom w eliminowaniu czynnika ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy 
z indywidualnym przypadkiem; 

Cel szczegółowy 3. 

Zapobieganie dysfunkcjonalności rodziny: 

Zadania 

a) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i rodziców, służących rozwojowi 
rodziny, 

b) współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań 
profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodziny dotkniętych problemem opiekuńczo-wychowawczym, 

c) inspirowanie społecznej aktywności do działań samopomocowych, poprzez ideę subsydiarności; 

Cel szczegółowy 4. 

Objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą: 

Zadania 

a) interwencja kryzysowa w rodzinie, 

b) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, który w swoim 
programie będzie zawierała działania socjoterapeutyczne; 

Cel szczegółowy 5. 

Zwiększenie świadomości społecznej poprzez działania profilaktyczne: 

Zadania 
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a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie podstawowej komórki społecznej, 

b) wspieranie i propagowanie idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej sprzyjających rozwijaniu 
postaw charytatywnych w stosunku do osób wymagających pomocy i wsparcia, 

c) udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu ochronę poziomu 
życia rodzin oraz rozwoju specjalistycznego dla nich wsparcia. 

II Realizacja Programu 

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie przy udziale: 

a) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbójnie, 

b) Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

c) Placówek oświatowych, 

d) Placówek ochrony zdrowia, 

e) Organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych, 

f) Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. 

III Finansowanie 

Finansowanie 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 odbywać się będzie 
w ramach środków budżetu Gminy Zbójno, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych 
źródeł. 

IV Monitorowanie 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zbójnie. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładanie przez Wójta Gminy 
Zbójno w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Gminy Zbójno sprawozdań z realizacji Programu, 
sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań za rok 
poprzedni. 
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia projektowanej uchwały wynika z art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) i stanowi jedno z wielu 
zadań jakim stawiają czoło samorządy gminne od 1 stycznia 2012 r. Program wprowadza swoim zakresem 
wiele zadań uszczegółowionych według ich rangi. 

Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu swoich funkcji Wójt ma zapewnić wsparcie poprzez 
organizację struktury i wyposażenia jej w odpowiednie narzędzia: 

- wyznaczyć jednostkę do realizacji zadań wynikających z ustawy, 

- wydać szereg upoważnień (między innymi do ustanowienia rodzin wspierających, zawierania i rozwiązywania 
umów z rodzinami wspierającymi w zakresie zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy), 

- opracowanie 3-letniego programu wspierania rodziny. 

Źródłem finansowania programu będą środki własne gminy. Przewiduje się również możliwość 
finansowania części zadań ze środków budżetu państwa oraz środków pozostałych z Unii Europejskiej 
w ramach działań wspólnotowych. 

Program stanowi dopełnienie obowiązków, które gminy biorą na swoje barki od 1 stycznia 2012 roku. 
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