
 

           

UCHWAŁA  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.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458,  
z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230  
i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 
i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz.567) w związku z art.2 ust. 3 i art. 10 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r.  
Nr 149, poz. 887 i Nr 288 poz.1690 oraz z 2012 r. poz.579) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyznacza się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 
jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego 
wspierania rodzin, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 
UZASADNIENIE: 
 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze 
zmianami).  

Celem ustawy jest zapewnienie rodzinie przeŜywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia, które polega w szczególności na:  
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;  
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;  
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;  
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;  
5) pomocy w integracji rodziny;  
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;  
7) dąŜeniu do reintegracji rodziny.  

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece  
i wychowaniu dziecka. Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła 
realizację tego zadania. Praca z rodziną jest prowadzona m.in. w formie konsultacji  
i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług 
opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, 
organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi". 
JeŜeli podmiotem, któremu powierzono realizację zadania polegającego na pracy z rodziną jest 
ośrodek pomocy społecznej, w ośrodku moŜna utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej.  

NałoŜony na gminę zakres zadań w celu wspierania rodzin dotkniętych problemami 
opiekuńczo - wychowawczymi moŜe zostać przekazany do wykonania Miejsko-Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, poniewaŜ zadania z zakresu pracy  
z rodziną ściśle wiąŜą się z zadaniami realizowanymi przez MGOPS.  

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały, dotyczącej przekazania do realizacji zadań 
własnych gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest w pełni 
uzasadnione.  
 
 


