
 

Uchwała Nr XXVIII.0007.223.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 07 listopada 2013r. 

 

 

w sprawie:  uchwalenia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siennica na lata  

2013-2015”. 

 

 

 

 Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny               

i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm./ w związku z art. 18                

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 

594 z późn. zm./ - Rada Gminy w Siennicy postanawia co następuje: 

 

 

§ 1 

Uchwala się „Program Wspierania Rodziny w Gminie Siennica na lata 2013-2015”                          

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXVIII.0007.223.2013 Rady Gminy w Siennicy  

z dnia 7 listopada 2013 r. 

Program Wspierania Rodzin Gminy Siennica na lata 2013-2015 zwany dalej „Programem" 

opracowany został w związku z wejściem życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). 

W myśl w/w ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wspierania 

rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

organizacji pieczy zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego realizują                  

w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami 

pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, zakładami leczniczymi, a także kościołami               

i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy działania realizowane przez samorząd gminny to: 

1) opracowanie i realizacja 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, 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

przez: 

a) zapewnienie rodzinie przezywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie:  

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające, 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przezywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach                       

z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres dłuższy 

niż   12 miesięcy. 

 

Program jest jednoczenie rozwinięciem Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Siennica na lata 2009-2013. 
 

 


