
UCHWAŁA  Nr XXXIII/238/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W „Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 

XXVI/201/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 listopada 2017 r., w części III punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Placówka opiekuńczo - wychowawcza 

Zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz 

niedostosowanych społecznie, dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak 

również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Pobyt w placówce powinien 

mieć charakter przejściowy, tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub ustanowienia rodziny 

zastępczej. 

3. 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu: 

1) socjalizacyjnego; 

2) interwencyjnego; 

3) specjalistyczno-terapeutycznego; 

4) rodzinnego. 

3. 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie 

oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, 

społeczne i religijne. 

3. 3. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

2) specjalistycznej; 

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

3. 4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: 

1) opiekę i wychowanie; 

2) pomoc w nauce; 

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

3. 5. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności: 

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz 

logopedyczne; 

2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, 

w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. 

3. 6. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania 

animacyjne i socjoterapeutyczne. 
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3. 7. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach, o których 

mowa w pkt 3.1.”. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Wprowadzenie zmian do Programu spowodowane jest zaleceniami wydanymi przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego po kontroli z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przeprowadzonej w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojnie w dniu 10 kwietnia 2018 r.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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