
Uchwała Nr XXXII/240/12 
Rady Gminy Gniezno 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 
 

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w 
zakresie wspierania rodzin 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 1591), Rada 
Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jako podmiot właściwy do 
realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o których mowa w 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm)  organ stanowiący gminy wyznacza podmiot do 
realizacji zadań własnych gminy, zawartych w tej ustawie. Model i kierunek działania jakie pomieścił 
ustawodawca w w/w ustawie to nowe rozwiązania, które przekształcają obecnie funkcjonujący system 
wsparcia rodziny i przerzucają je od 1 stycznia 2012 r. na samorządy gminne. 
Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy 
system ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w 
konsekwencji, w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Nałożono również 
obowiązek monitorowania losów dziecka objętego pieczą zastępczą. Będziemy zobowiązani do 
zatrudnienia i finansowania asystentów rodziny, finansowania pomocy udzielanej przez rodziny 
wspierające rodzinom dysfunkcyjnym (zgodnie z zawartą umową), prowadzenia i finansowania rodzin 
zastępczych, finansowania opieki zastępczej nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych, finansowanie pomocy na usamodzielnianie wychowanków 
spokrewnionych rodzin zastępczych. Najbardziej nowatorskie w stosunku do stanu obowiązującego, to 
wprowadzenia odpowiedzialności gminy za losy dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 
To kolejne zadanie, które będzie generować koszty dla budżetu gminy, ponieważ w zapisach ustawy 
nie przewidziano obligatoryjnego obowiązku zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Art. 197 
ustawy informuje, że samorządy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny do 50%, ale wcale nie muszą, a to z 
powodu fakultatywności.  
 Rada uznaje za celowe i zasadne wyznaczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gnieźnie jako podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej 
dotyczącej wspierania rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy powołanej na wstępie tego 
uzasadnienia. 
 


