UCHWAŁA NR XVI/122/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do organizacji pracy z rodziną.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001
roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887), Rada Miejska w Stroniu Śląskim
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do organizacji pracy z rodziną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U.Nr 149, poz. 887).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
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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), której podstawowym celem jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy
rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje swoich funkcji rodzicielskich w prawidłowy sposób
oraz zapewnienie rodzinie z problemami wsparcia, a tym samym ograniczenie odbierania jej dzieci. Zgodnie z art.
10 powyższej ustawy pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania
na podstawie art. 190, tj. organizacjom pozarządowym lub kościelnym. Praca z rodziną prowadzona jest
w szczególności 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 oraz organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie
izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi. Podstawowym zadaniem gminy jest
wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej poprzez zespół
planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Ustawa
wprowadza funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać
w prowadzeniu domu i ich codziennych czynnościach. Pracy asystenta rodziny nie można łączyć z pracą
pracownika socjalnego. Ponadto, ustawa wprowadza funkcję rodziny wspierającej, która na podstawie stosownej
umowy zawieranej z burmistrzem np. odrabia z dziećmi lekcje lub zapewnia posiłek. Jednocześnie w przypadku
konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej ustawa nakłada na gminę obowiązek współfinansowania
tego zadania. Dodatkowo, w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce
wsparcia dziennego. Mając na względzie fakt, iż zadania nałożone niniejszą ustawą na gminę w dużej mierze
realizuje obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, w celu uniknięcia dodatkowych nakładów
finansowych, 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, w szczególności
dotyczące organizacji i realizacji pracy z rodziną, zasadne jest podjęcie stosownej uchwały w przedmiotowej
sprawie.
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