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UCHWALA NR .

RADY GMINY BEDLNO

z dnia . J-X. &TC W l̂'̂ O.. AW*

w sprawie przekazania do realizacji Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Bedlnie zadan
wynikajsjcych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemic picczy
zastcpczej.

Na podstawie art. 39 ust.4 w zwiajzku z art.9 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie
gminnym(Dz. U.z2001r.Nr. 142 poz. 1591 ;z 2002 r. Nr23poz. 220, Nr62poz.558, Nr 113
poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z2003r. Nr 80 poz, 717 i Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;
2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 12/8; 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241; z2010r.Nr28poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; 2011 r. Nr 21
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;z2012r.
poz.567), oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy
zastcpczej (Dz.U.z2011r. Nr 149poz.887)

Rada Gminy Bedlno, uchwala co nastejnije:

§1-

Przekazuj? od dnia 1 stycznia 2013 r. do realizacji przez Osrodek Pomocy Spolecznej w
Bedlnie zadania wynikaja^ce z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i
systemic pieczy zastcpczej (Dz.U. z 201 Ir. Nr 149, poz.889).

§2.

Wykonanie uchwaty powierza si? Wqjtowi Gminy Bedlno i Kierownikowi Osrodka Pomocy
Spolecznej w Bedlnie.

§3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013r.
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RAD A GMINY
BEDLNO

UZASADNIENIE

Do projektu uchwaly w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Osrodkowi
Pomocy Spolecznej w Bedlnie zadan wynikajijcych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i pieczy zastepczej.

Zgodnie z art.10 ust.l prac$ z rodzinyorganizuje gmina lub podmiot, ktoremu gmina zlecila
realizacj^ tego zadania.

Obowia^zek wspierania rodziny przezywaja^cej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuriczo-
wychowawczej oraz organizacji pieczy zastepczej, w zakresie ustalonym ustawy spoczywa
na jednostkach samorzajdu terytorialnego oraz na organach administracji rzajiowej.

Podstawowym celern ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania
rodziny i systemu pieczy zastejpczej nad dziecmi pozbawionymi prawidlowej opieki
rodzicielskiej. Nowy system ma za zadanie wzmocnic wsparcie dysfunkcyjnej rodziny
biologicznej dziecka, a w konsekwencji w przyszlosci ograniczaja^c liczbe^ dzieci obj^tych
pieczy zaste_pczq.. Wprowadza on bowiem nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie
gminy a mianowicie sa^to: asystent rodziny, rodzina wspieraja^ca, zespol interdyscyplinarny,
placowka wsparcia dziennego. Ustawa zobowiajzuje do zatrudniania i fmansowania
asystentow rodziny. Naklada rowniez obowia^zek i odpowiedzialnosc gminy za
monitorowanie losow dziecka obj^tego pieczy zast^pczq. - to najbardziej nowatorskie
rozwiazanie w stosunku do stanu obowiqzujacego. To kolejne zadanie, ktore b^dzie
generowalo koszty dla budzetu gminy, poniewaz w zapisach ustawy nie przewidziano
obligatory] ne go obowia^zku zabezpieczenia fmansowego na jego realizacj?. Art. 197 ustawy
informuje, ze samorzajdy mogq. otrzymywac dotacje celowe z budzetu panstwa na
dofmansowanie zadan wlasnych z zakresu realizacji zadan wspierania rodziny do 50% ale
wcale nie muszq.. Trudno na dzien dzisiejszy przewidziec jaka to b^dzie skala zjawiska na
terenie gminy, a to z tej przyczyny , ze decyzje o umieszczeniu dziecka w pieczy zastepczej
b^dq. podejmowaty sajdy rodzinne.

Z wymienionych powyzej powodow podjecie uchwaly jest zasadne.

Przewodniczqcy Rt^j^Gininy Bedlno


