
UCHWAŁA NR XXXIV/263/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 2022 - 2024 

Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. , poz. 447), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. , poz. 559)Rada Gminy Gać uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Gać na lata 2022-2024 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/263/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE GAĆ NA LATA 2022-2025 

I WPROWADZENIE  

 
Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju 
wszystkich jej członków. Jest ona pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym 
kształtuje się osobowość dziecka. Rodzina oddziałuje na dziecko przekazując mu system 
wartości oraz tradycje. Dokonujące się zmiany społeczne i gospodarcze niosą ze sobą wiele 
skutków pozytywnych ale niestety również i negatywnych, które przyczyniają się do rozpadu 
rodziny. 
Działania służb i instytucji powołanych do pracy na rzecz dobra rodziny i dziecka 
powinny być zintegrowane ponieważ problemy występujące w rodzinie są złożone 
i wymagają interdyscyplinarnej współpracy. Choroba alkoholowa rodziców, przemoc 
w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, wypadki 
losowe to główne problemy dezorganizujące życie rodzin. Różnorakie formy wsparcia na 
rzecz rodziny problemowej należy docenić i ciągle udoskonalać. Zamiast zastępować 
i wyręczać rodzinę w wypełnianiu jej roli, należy ją przede wszystkim wspierać, wspomagać 
aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Wsparcie rodziny powinno być wczesne 
i mieć charakter profilaktyczny. Główną zasadą powinna być zasada pomocniczości. 
Działania przyniosą najlepszy efekt gdy będą odbywać się za zgodą rodziny i z jej aktywnym 
udziałem. Praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, 
winna być kompleksowa i obiektywna. System wsparcia powinien obejmować zarówno 
rodziny biologiczne jak i zastępcze. Gdy zaistnieje konieczność umieszczenia dziecka 
w rodzinie zastępczej, podstawowym celem pracy z rodziną biologiczną będzie jak 
najszybszy powrót dziecka do rodziny. Wszelkie działania wspierające w utrzymaniu pełnej 
rodziny są również ważne ze względów społecznych i ekonomicznych, konieczne z uwagi na 
obniżenie kosztów związanych z pobytem dziecka w rodzinne lub instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. Do zadań własnych gminy należy m.in. tworzenie 3-letniego gminnego programu 
wspierania rodziny.  
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 został opracowany w oparciu 
o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest 
strategicznym dokumentem Gminy Gać mającym na celu zbudowanie spójnego systemu 
pomocy rodzinie wykorzystując zasoby gminne. 

II. UWARUNKOWANIA PRAWNE  
Obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych wynikających z zapisów art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
jest zadaniem własnym gminy. Opracowanie programu oraz jego wdrażanie będzie realizowane w oparciu 
o następujące przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,  
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,  
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

III ORGANIZACJA WSPIERANIA RODZINY  
Obowiązek wspierania rodziny oraz organizacja pieczy zastępczej w zakresie ustawowym spoczywa na 
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jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa określa podział 
kompetencji, w tym działań i zadań pomiędzy samorządami, który przedstawia się następująco: 

GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO 
üProfilaktyka-wspieranie 
rodziny 

üPiecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna, 
üUsamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, 
üAdopcja 

üAsystent rodziny, 
üPlacówki wsparcia 
dziennego, 
üRodziny wspierające, 
üInne podmioty lub instytucje 
działające na rzecz rodziny 

üRodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka, 
üPlacówki opiekuńczo- 
wychowawcze, 
üUsamodzielnianie, 
üOrganizator rodzinnej pieczy 
zastępczej (koordynator), 
üRodziny pomocowe 

üOśrodek adopcyjny, 
üRegionalna placówka 
opiekuńczo-terapeutyczna, 
üInterwencyjny Ośrodek 
Preadopcyjny 

Zadaniem ustawowym gminy jest wprowadzenie asystenta rodziny do bezpośredniej pracy z rodziną 
przeżywającą trudności. Asystent rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy 
asystenta jest osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 
wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz 
podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Nienormowany i elastyczny czas pracy 
asystenta rodzinnego służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Rolą asystenta rodziny nie jest 
powielanie pracy pracownika socjalnego, którego zadanie polega miedzy innymi na systematycznej diagnozie 
środowisk zagrożonych wykluczeniem i udzielanie im odpowiedniego wsparcia. Asystent rodziny kierowany 
jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. 
Koniec zatrudnienia ustaje wówczas gdy rodzina osiągnie samodzielność i prawidłowo wykonuje funkcje 
opiekuńczo – wychowawcze. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 
własnych gminy należy również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, albo w rodzinnym 
domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej, 

- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej. 

IV DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU 

Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest analiza danych    
o osobach i rodzinach objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci oraz analiza 
społeczna Gminy Gać zawarta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gać na lata 
2022-2027. 

Dla potrzeb programu opracowano kartę diagnostyczną zawierającą informacje nt. najczęstszych powodów 
udzielania pomocy społecznej, liczby mieszkańców, liczby młodzieży i dzieci, ilości dzieci z terenu Gminy Gać 
umieszczonych w  rodzinie zastępczej, liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 

Tabela 1 

Najczęstsze powody przyznania pomocy 2019 r. 2019 r. 2021 r. 
Niepełnosprawność 27 18 19 
Bezrobocie 40 35 34 
Ubóstwo 6 6 6 
Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 15 11 12 
Osoby dotknięte długotrwałą chorobą 25 18 19 
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Alkoholizm 2 3 3 
Bezdomność 1 1 1 
Trudności po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

0 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
w tym wielodzietność 

20 
17 

17 
13 

19 
14 

Zdarzenia losowe 0 1 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Gać 

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy społecznej jest bezrobocie oraz niepełnosprawność, 
długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność 

Tabela 2 

Wyszczególnienie Rok 2021 
Liczba mieszkańców Gminy Gać 4568 
Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej 

121 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych 

264 

Liczba rodzin korzystających z funduszu 
alimentacyjnego 

14 

Liczba dzieci/młodzieży z terenu Gminy Gać 
umieszczonych w rodzinie zastępczej 

2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Gać 

Znacznym problemem który determinuje konieczność objęcia rodziny wsparciem przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej jest m.in. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Dostrzegając te 
nieprawidłowości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci od 2012 roku zatrudnia asystenta rodziny, 
który wspiera niezaradnych rodziców w realizacji obowiązków, związanych z opieką i wychowaniem dzieci. 
Wzmacnianie zasobów własnych rodzin ma uchronić dzieci przed ostatecznością, jaką jest ich umieszczenie 
w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub rodzinach zastępczych). Tutejszy 
Ośrodek aktualnie zatrudnia 1 asystenta rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy. Liczba rodzin z którymi 
jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności                         
i wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15-tu rodzin. Wspieranie rodziny jest prowadzone za 
zgodą rodziny oraz z jej aktywnym udziałem. Asystent rodziny pracując z rodziną bazuje na jej zasobach 
własnych, wykorzystuje dostępne źródła wsparcia zewnętrznego 
i każdorazowo zmierza do wyposażenia rodziny w kompetencje umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. 
Udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów o różnym podłożu, tj. socjalnym, psychologicznym, 
opiekuńczo – wychowawczym, poszukiwaniu bądź utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia i innych. 
Ponadto współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami/osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

Tabela 3 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 2019 r. 2020 r. 2021 r. 
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 5 5 5 
Liczba rodzin zoobowiązanych przez Sąd do pracy z 
asystentem rodziny 

0 0 0 

Liczba rodzin, które zakończyły prace z rodziną ze 
względu na osiągnięcie celów 

0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Gać 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, 
że w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców zostaje ono 
umieszczone w pieczy zastępczej. Piecza zastępcza może być sprawowana w formie rodzinnej lub 
instytucjonalnej. Przez rodzinną pieczę zastępczą rozumie się rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, 
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zawodowe) oraz rodzinne domy dziecka. Instytucjonalna piecza zastępcza to: placówki opiekuńczo - 
wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Ustawa 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach 
związanych z umieszczeniem dziecka                 w szeroko rozumianej pieczy zastępczej. Wydatki kształtują się 
na poziomie 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej, 50%    w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej wydatków 
na opiekę i wychowanie dziecka.  
Poniższa tabela obrazuje liczbę dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i koszty 
ponoszone przez gminę Gać związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych. 
 

Tabela 4 

Koszty ponoszone przez Gminę w poszczególnych latach Liczba dzieci umieszczonych 
w rodzinie  zastępczej  2019 r. 2020 r. 2021 r. 
Liczba dzieci przebywających 
w rodzinach zastępczych 

2 2 2 

Roczna kwota środków 
przekazanych przez gminę za 
pobyt dzieci w rodzinach 
zastępczych 

12 492,00 9 324,00 8 692,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS Gać 

Na podstawie tabeli nr 4 można stwierdzić, że liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 
utrzymuje się na tym samym poziomie, a koszty ponoszone przez gminę za pobyt dzieci 
w rodzinach zastępczych maleją. Na terenie gminy Gać niewydolność opiekuńczo – wychowawcza dość 
wyraźnie zarysowuje się na mapie problemów społecznych. Najczęściej ta forma dysfunkcji współwystępuje 
z innymi i nie sposób ustalić pomiędzy nimi prostej zależności przyczynowo - skutkowej. Dlatego wspieranie 
rodzin zmagających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi wiąże się z całym szeregiem oddziaływań 
zorientowanych na problemy materialno - bytowe, kompetencje rodzicielskie, uzależnienia, niepełnosprawność 
czy przemoc. 

V. CELE PROGRAMU 

Celem głównym programu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo - wychowawczej rodzin z terenu gminy 
Sandomierz poprzez tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji społecznej rodzin 
przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz ich wspieranie w prawidłowym 
funkcjonowaniu. 

VI. DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

1. Wsparcie rodzin mających trudności w zaspokajaniu fundamentalnych potrzeb natury 
materialno – bytowej:  
1) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej; 
2) Zabezpieczenie ciepłych posiłków dzieciom z rodzin posiadających niewystarczające zasoby 
finansowe w szkołach oraz przedszkolach;  
3) Zapewnienie pomocy materialnej rodzinom z systemu świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego oraz dodatków osłonowych; 

4) Udzielanie dzieciom i młodzieży realizującej obowiązek szkolny z ubogich rodzin pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym. 

Wskaźniki monitorujące:  
− liczba rodzin objętych wsparciem finansowym i rzeczowym,  
− liczba dzieci, którym OPS finansuje posiłki w szkołach i przedszkolach,  
− liczba rodzin, które otrzymały pomoc materialną z systemu świadczeń rodzinnych, funduszu 
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alimentacyjnego, dodatku osłonowego,  
− liczba uczniów, którzy otrzymali pomoc materialną o charakterze socjalnym. 

2. Minimalizacja zjawiska dysfunkcji opiekuńczo – wychowawczych, wzmacnianie 
kompetencji rodzicielskich i zasobów rodzinnych, promowanie zdrowego modelu rodziny: 
1) Praca socjalna świadczona w środowiskach pozostających w zainteresowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gaci;  
2) Objęcie wsparciem asystenta rodziny środowisk charakteryzujących się bezradnością 
wychowawczą oraz brakiem zaradności życiowej;  
3) Opracowanie i realizacja programów osłonowych mających na celu edukację i zwiększenie 
świadomości społecznej różnych grup wiekowych w zakresie funkcji rodziny i potencjalnych 
zagrożeń; 
4) Współpraca instytucji i organizacji z terenu gminy Gać zajmującymi się pomocą rodzinie. 
 

Wskaźniki monitorujące:  
− liczba rodzin objętych wsparciem w formie pracy socjalnej,  
− liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny,  
− liczba realizowanych programów osłonowych.  
 

3. Zapewnienie zróżnicowanych form pomocy dzieciom wzrastającym w środowiskach 
borykających się z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 
1) Zagwarantowanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dodatkowej opieki, udzielanie 
pomocy w nauce, wspieranie w realizacji obowiązku szkolnego, stworzenie możliwości 
konstruktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 
2) Współpraca placówek oświatowych ze specjalistycznymi podmiotami świadczącymi pomoc 
dziecku i rodzinie w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i problemów szkolnych; 
3) Realizacja inicjatyw profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży - promowanie zdrowego trybu 
życia wolnego od uzależnień i przemocy.  
 

Wskaźniki monitorujące:  
− liczba dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy szkolnej  
− liczba inicjatyw profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży promujących zdrowy 
tryb życia wolny od uzależnień i przemocy.  

4. Zapewnienie dostępności poradnictwa i wsparcia specjalistycznego.  
1) Zagwarantowanie możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego 
(psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, z dziedziny terapii uzależnień); 
2) Objęcie opieką psychologiczną rodzin borykających się z trudnościami w realizacji swoich 
podstawowych funkcji;  
3) Zagwarantowanie dostępności pomocy specjalistycznej w trybie interwencyjnym w przypadku 
kryzysów życiowych i sytuacji nagłych.  
 

Wskaźniki monitorujące:  
− liczba udzielonych porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych oraz z zakresu terapii 
uzależnień, 
− liczba osób objętych wsparciem psychologa zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gaci. 

VII. ODBIORCY PROBRAMU 

Odbiorcami Programu będą rodziny zamieszkałe na terenie gminy Gać - wychowujące dzieci oraz rodziny 
przeżywające różnego rodzaju trudności, których nie mogą pokonać samodzielnie. 
Program będzie skierowany również do rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej 
i wyrażają chęć współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dzieckiem i powrotu do domu rodzinnego. 

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU 
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Opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny należy do zadań 
własnych gminy, a tym samym zobowiązuje jednostki samorządowe do realizacji celów w nim 
zawartych oraz do stymulowania i ukierunkowywania działań na rzecz dziecka i rodziny. 
Koordynatorem Programu Wspierania Rodziny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gaci. Realizatorami programu są następujące instytucje i organizacje: 

- Urząd Gminy Gać,  
− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
− Komisariat Policji w Kańczudze,  
− Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  
− Placówki oświatowe,  
− Placówka wsparcia dziennego,  
− Środowiskowy Dom Samopomocy,   
− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku,  
− Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Przeworsku,  
− Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku,  
− Poradnia Terapii Uzależnień w Przeworsku,  
- Zakłady Opieki Zdrowotnej z terenu gminy   
− Lokalne stowarzyszenia i organizacje. 

IX. ZASADY FINASOWANIA 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w  Gminie Gać są: 

- Środki własne Gminy. 

- Dotacje z budżetu państwa. 

- Środki pozyskane z funduszy unijnych i inne. 

X. EWALUACJA I MONITORING PROGRAMU 

Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Gać na lata 2022-2024 jest 
dokumentem otwartym i długofalowym, który będzie podlegał ewaluacji w zależności od 
występujących potrzeb.  
Zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gaci w terminie do 31 marca każdego roku składa radzie gminy roczne sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 
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