Uchwała Nr XLV/198/2021
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 marca 2021r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok
2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 na terenie
Gminy Iwaniska.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 2 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.713,1378)

oraz art. 179 ust. 1

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2020 roku, poz. 821 z późn. zm.), Rada Gminy Iwaniska, uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 na terenie Gminy Iwaniska,
stanowiące załącznik do Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk
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U ZA SA D N I E N I E
do Uchwały Nr XLV/198/2021 Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 29 marca 2021r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za rok 2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań
w roku 2021 na terenie Gminy Iwaniska.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 821 z późn. zm.) Wójt, każdego roku,
składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W IWANISKACH
ZA 2020 R. ORAZ POTRZEBY ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny
rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw
i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym
środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu,
że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu
dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę
wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami .
Z dniem 01.12.2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 20120 r. poz. 821 z późn. zm.) .
Zgodnie z art. 179 w/w ustawy Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
Dnia 30 sierpnia 2011r. Zarządzeniem Nr 85/2011 Wójt Gminy Iwaniska, realizację zadań
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powierzył Kierownikowi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.
OPS na bieżąco prowadzi monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na

terenie gminy.
Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z w/w ustawą wspieranie rodziny jest prowadzone za jej
zgodą i aktywnym udziałem z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia
zewnętrznego.
W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie
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przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny
przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876). Po przeprowadzeniu wywiadu
pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność
przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka
pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. W 2020 roku nie wystąpiły potrzeby
przydzielenia rodzinom asystenta rodziny.
W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać również objęte opieką i wychowaniem
w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub
opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka
w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.
Na terenie gminy nie zgłoszono takich potrzeb i na 2020 rok nie została utworzona żadna placówka
wsparcia dziennego
Na terenie gminy nie funkcjonują rodziny wspierające, które to rodziny wspierałyby rodziny
przeżywające

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-wychowawczych.

W 2020 roku nie wystąpiły potrzeby przydzielenia rodzinom- rodzin wspierających.
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach realizował następujące zadania:
1. Realizacja Programu Wspierania Rodzin w Gminie Iwaniska na lata 2019-2021 przyjętego
Uchwałą Rady Gminy w Iwaniskach Nr XII/44/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
2. Ponoszona była odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych .
Z tytułu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej Gmina poniosła wydatki w wysokości 66 228,50 zł .
W 2020 roku w w/w rodzinach przebywało 7 dzieci,

natomiast w placówce opiekuńczo -

wychowawczej - 3 dzieci.
3. Prowadzono systematyczną pracę z rodzinami i monitorowano sytuację rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze, którą realizowali pracownicy socjalni w ramach obowiązków
służbowych.
Z rozeznanych potrzeb środowiska lokalnego oraz w celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 821
z późn. zm.) nie zauważa się wzrostu potrzeby objęcia rodzin dodatkowym wsparciem.
W 2020 roku nie wystąpiła potrzeba zatrudnienia asystenta rodziny, który by współpracował
z rodzinami przeżywającymi trudności wychowawcze. Na wypadek wystąpienia potrzeby
realizacji tego zadania w swoim budżecie w 2020 r. posiadał zabezpieczone środki w wysokości
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19 381,00 zł na ten cel. Na 2021 rok również są zabezpieczone środki w wysokości 20 218,00 zł
na zatrudnienie asystenta.
Ponadto w budżecie OPS na 2021 rok zabezpieczone są środki w wysokości 70 000,00 zł
na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej czy placówkach całodobowych
wymienionych w art. 176 ust. 5 w przypadku skierowania dziecka do w/w pieczy przez sąd.
Środki te w całości pochodzą z budżetu własnego.

Iwaniska, dnia 09 marca 2021 roku.
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