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UCHWALA Nr XXXIl229/2021
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w spawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
Na podstawie art. 7 ust. I pkt. 6a, art. 9 ust. I i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 18 ust. 2, art. 18c
ust. I, art. 24 ust. I pkt. I, art. 176 pkt.3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 20 II r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.821 ze zm.) oraz art. lIla ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020r. poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy
w Wilczycach uchwala co następuje:
~1
l.

W ramach projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie
Wilczyce" tworzy się placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej:
• świetlica środowiskowo-profilaktyczna
w Pielaszowie z siedzibą: Pielaszów 46A,
27.612 Wilczyce,
• filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Tułkowicach z siedzibą: Tułkowice 17,
27 -612 Wilczyce.

Placówka działa
w Wilczycach.

w

ramach

struktury

organizacyjnej

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży
społecznymi i ich otoczenia.

Ośrodka

Pomocy

z rodzin dotkniętych

Szczegółowe zadania oraz organizację placówki określa Regulamin
zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

Społecznej

problemami

organizacyjny

~5
Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych placówki będą:
I) zewnętrzne źródła finansowania;
2) środki własne gminy.

~6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
PRZEWODNICZĄCY
GMINY

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA G lNY
WilCZYCE
woj. śwłętokrzyskie
Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII229/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie
utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.
Zgodnie z art. 3 ust. I ustawy z dnia 9 czerwca 20 II r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym
ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji
rządowej. Jedną z podstawowych form wsparcia rodziny jest objęcie dzieci opieką i
wychowaniem w placówce wsparcia dziennego (art.18 ust. I ustawy), którą gmina może
tworzyć w formie opiekuńczo-specjalistycznej świetlicy środowiskowej. Forma ta zapewnia
dziecku w szczególności opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego,
zabawę, zajęcia sportowe,
rozwój zainteresowań,
a także udział w zajęciach
socjoterapeutycznych, korekcyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, psychologicznej
czy socjoterapii - art. 24 ust. 2 i 3 ustawy.
Gmina Wilczyce podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.09.02.0126-0068/20-00 z dnia 23.04.2021 r. która to umowa przyznaje dofinansowania na realizację
projektu pn. "Świetlica środowiskowo-profilaktyczna
wraz z filiami w Gminie Wilczyce"
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX.
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości
usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych. Celem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy
środowiskowej) prowadzonej w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilczycach.
Celem działalności świetlicy jest wsparcie rodzin z terenu gminy Wilczyce w procesie
przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, ksztahowania właściwych postaw
społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami
edukacyjnymi i profilaktycznymi. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę
Gminy Wilczyce uchwały w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej wraz z filią.
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