
 
 

UCHWAŁA Nr XLI/457/2017 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2018-2020. 
 
 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) w związku w związku z art. 179 ust. 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2018-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

  
Zgodnie z art. 176 i art. 179 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ( tj. Dz. U. 

z 2017 poz. 697) do zadań gminy należy opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych 
programów wspierania rodziny. Założeniem Programu jest wspieranie rodzin,  
w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze.  

Od dnia 31 lipca 2012 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie realizuje zadania należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej na podstawie Uchwały Nr XXIII/271/2012 Rady Miejskiej  
w  Bornem Sulinowie z  dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zlecenia Miejsko-Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zadań gminy polegających na pracy  
z rodziną. 

Pierwszy Program Wspierania Rodziny w Gminie Borne Sulinowo opracowano na lata 
2015-2017. Program przyjęty został Uchwałą Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 05.02.2015 r.  i był odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminy ustawą o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz  rodziny 
poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy 
rodzinie w zależności od potrzeb. Program został opracowany na podstawie sprawozdań 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz dotychczasowych 
doświadczeń wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych  
i asystenta rodziny. 

Wobec powyższego niniejszą uchwałę należy uznać za konieczną i uzasadnioną.  
 
 
 


