
UCHWAŁA NR XXIII/150/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu 
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie jako podmiot właściwy do 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 Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Jej podstawowym celem jest utworzenie 
systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji i nie wypełniającej swoich funkcji 
rodzicielskich w sposób prawidłowy, a także zapewnienie rodzinie z problemami wsparcia. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła 
realizację tego zadania. Biorąc pod uwagę fakt, że zadania nałożone niniejszą ustawą na gminę w dużej 
mierze realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie, zasadne jest wyznaczenie właśnie 
tej instytucji do organizacji i realizacji pracy z rodziną w świetle nowej ustawy. 

Aby zrealizować zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zasadne jest podjęcie 
stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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