
UCHWAŁA NR XIX/139/12
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie do 
realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na 
podstawie, art. 10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690, z 2012r. poz. 579) 

uchwala się, co następuje : 

§ 1. 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie jako podmiot 
właściwy dla realizacji zadań z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

2. Jednocześnie upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą 
w Kruszynie do załatwiania w imieniu Wójta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Durda
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Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań z zakresu 
administracji publicznej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z art.10 ust.1 i 2 ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
organ stanowiący gminy wyznacza podmiot do realizacji zadań własnych gminy. Podstawowym celem ustawy, 
jaki przyświecał ustawodawcy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma za zadanie 
wzmocnić rodzinę przezywającą kryzys dotyczący opieki i wychowania dzieci, a w konsekwencji w przyszłości 
ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Ustawa wprowadza nowe instytucje wsparcia rodziny na 
poziomie gminy m.in.: asystent rodziny. Przekazanie tych zadań ośrodkowi pomocy społecznej wydaje się 
zasadne z racji doświadczenia w realizacji tego typu działań, o co wnoszę. 

Id: D82388D9-76F3-46A4-BEA1-985B1F1BD023. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————




