
UCHWAŁA VI/ 28 /15 
RADY GMINY SKOROSZYCE 
z  dnia  27 marca  2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodzina za 2014 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb związanych z 
realizacją zadania. 
 
Na podstawie  art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.  z 2011r. Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 1519, z 
2013r. poz. 154, 866, 1650, z 2014r. poz. 619, 1188, 1189) w związku z art. 18 ust. 
2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594, zm. poz.1318, z 2014r. poz. 379 i 1072), Rada Gminy Skoroszyce u c h w 
a l a, co następuje: 
 

§ 1 
 
 
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 
rok, oraz przedstawia się potrzeby związane z realizacją zadania stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr VI/28/15 
Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 27 marca 2015roku 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY za 2014r. 

 
   Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 roku Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) w terminie do  
31 marca każdego roku Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z 
zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadania. 
   Ustawa nakłada obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej na jednostki 
samorządu terytorialnego. 
   Priorytetem uchwalonego w naszej gminie programu jest dążenie, aby każde dziecko miało 
prawo rozwijać się w rodzinie naturalnej, a jeżeli trafi do pieczy zastępczej, stwarzanie 
warunków jak najszybszego powrotu do biologicznych rodziców. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że środowisko rodzinne nawet  niezupełnie wydolne i borykające się z 
różnorodnymi problemami, jest dla dziecka środowiskiem naturalnym i najlepszym. 
Przerywanie więzi dziecka z rodzicami biologicznymi jest zawsze wydarzeniem 
traumatycznym, pozostawiającym w psychice dziecka trwałe ślady. 
   Gmina Skoroszyce realizuje ustawę p wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 
roku 2014 swoje zadania oparła na pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Skoroszycach. 
   Do głównych zadań związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem kluczowego 
problemu będącego priorytetem należało między innymi: 
- stałe monitorowanie rodzin i środowisk, w których występuje problem niewydolności 
wychowawczo – opiekuńczej, bądź trudna sytuacja materialna, 
- udzielanie różnorodnej pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, 
- doradztwo i pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 
domowego, 

    
 


