
                                    UCHWAŁA NR  XXXVIII/223/2018
                         RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

                                              z dnia  29 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pogorzela na lata 
2018-2020
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm. ) oraz art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2017r. 
poz. 697 z późn. zm. )
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Program Wspierania Rodziny w Gminie Pogorzela na lata 2018-
2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                U z a s a d n i e n i e

                                  UCHWAŁY NR XXXVIII / 223 /2018
                                 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
                                              z dnia  29 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia  Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pogorzela na lata
2018-2020

Konieczność opracowania Programu Wspierania Rodziny wynika wprost z art. 176 
pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, który to artykuł przewiduje opracowanie i realizację 3-letnich gminnych 
programów wspierania rodziny.
Opracowanie programu daje możliwość świadczenia pełnego wsparcia rodzinom, 
daje również możliwość stworzenie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin.
Działania prowadzone w ramach Programu powinny być nastawione na pomoc w 
rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny. Praca z rodziną powinna być stała i 
intensywna i dotyczyć jej ważnych problemów.
Dziecko i rodzina wymagają wsparcia oraz szczególnej troski i ochrony. Działalność 
na rzecz rodzin powinna koncentrować się na wyrównywaniu pomiędzy nimi różnic 
socjalnych.
Działania podejmowane na rzecz dzieci winny mieć na celu ochronę ich praw, 
wyrównywanie szans życiowych poprzez ułatwianie im dostępu do oświaty, służby 
zdrowia i wypoczynku.
Program ma służyć skoordynowanym działaniom na rzecz zamieszkałych w gminie 
rodzin.

Przygotowała:   Renata Sierszulska


