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Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok  

oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. 

 

Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 

2013 poz. 135, z późn. zm.) reguluje w sposób kompleksowy zasady wspierania rodziny, 

pieczy zastępczej i postępowania adopcyjnego. Określa zasady finansowania wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jej regulacje skupiają się na rodzinie i dziecku przez 

uznanie, iż skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się 

i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. 

Ustawa wprowadziła nowe instytucje w zakresie pieczy zastępczej i zasad wspierania rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zostali 

powołani asystenci rodziny, których zadaniem jest prowadzenie pracy z rodziną 

przeżywającą trudności. Doszło do zmian w zakresie dotychczas istniejących placówek 

opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego oraz całodobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Wprowadzono zmiany w zakresie finansowania pieczy zastępczej. 

Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i nałożyła na gminę 

obowiązek realizacji nowych zadań. 

 Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy do zadań własnych gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez; 

• zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

• organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

• prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

3) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

4) finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów 

związanych z pomocą udzielaną przez rodziny wspierające; 

5) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy; 

6) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny na 

podstawie: 

• uchwały Nr XIV/94/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie 

wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji pracy z rodziną; 

• zarządzenia Nr 122/2012 Wójta Gminy Lubawa z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia 

postępowań  

w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji; 
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• zarządzenia Nr 123/2012Wójta Gminy Lubawa z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do ustanawiania 

rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów z tą rodziną; 

• Zarządzenie Nr 124/2012 Wójta Gminy Lubawa z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie 

upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do 

prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania  

w tych sprawach decyzji. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

 Wskazana na wstępie ustawa zobligowała samorząd gminny do opracowania i realizacji 

3-letniego gminnego programu wspierania rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny  

w gminie Lubawa na lata 2012 – 2014 został uchwalony uchwałą Nr XIX/119/12 Rady Gminy 

Lubawa z dnia 31 października 2012r. Karta monitoringu Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny za rok 2013 stanowi załącznik do sprawozdania. 

Program wsparcia rodziny ma na celu prowadzenie i rozwój działań w zakresie 

wzmocnienia roli funkcji rodziny, głównie natury opiekuńczo-wychowawczej oraz 

zapobiegania powstawaniu sytuacji kryzysowych, a także przeciwdziałania marginalizacji  

i degradacji społecznej rodziny. Wieloaspektowa praca z rodziną naturalną, ochrona 

odpowiedniego poziomu życia rodziny oraz rozwój specjalistycznego wsparcia pozwoli na 

ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 

 

Praca z rodziną 

 Podstawowym zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez zespół planowanych działań 

mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji. Ustawa 

wprowadziła funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i ich codziennych czynnościach.  

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z umową nr PS-I.3146.9.70.2013 z dnia 28 maja 

2013r. zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Lubawa realizował 

zadanie polegające na dofinansowaniu w 2013r. wynagrodzenia dla asystenta rodziny 

w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 

2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na realizację zadania 

pozyskano środki z dotacji w wysokości 59.408,25 zł. 

Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Głównym celem 

zadania było zatrudnienie w 2013 roku 2 asystentów rodziny, posiadających kwalifikacje 

określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W ramach zadania asystenci rodziny realizowali pracę z rodziną przeżywającą 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie realizacji zadania 

wsparciem objęto 17 takich rodzin.  

W 2013 roku usługa asystenta rodziny była realizowana również w ramach projektu 

systemowego „Aktywna rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa była realizowana przez 2 asystentów rodziny 
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zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu każdy. Wsparciem 

objęto 11 rodzin. 

Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, 

zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej 

sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez 

pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Bardzo ważnym jest indywidualne 

podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi kompetencji wszystkich jej 

członków – rodziców i dzieci. Rodzina bowiem, jest podstawowym środowiskiem jakie 

powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać im poczucie więzi  

i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Zaburzenia w funkcjonowaniu 

rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, 

bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym  

z narzędzi pracy z rodziną w takiej sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta rodziny.  

 

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka 

Cytowaną na wstępie ustawą wprowadzono ponadto formę wsparcia rodziny w postaci 

rodziny wspierającej, która na podstawie stosownej umowy z wójtem wspiera rodzinę 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W 2013 roku 

nie wystąpiła potrzeba ustanowienia rodziny wspierającej. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu 

wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia 

dziennego. 

 

Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej 

ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty 

jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka  

i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po  

1 stycznia 2012r.  

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka  

     w  pieczy zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu   dziecka w pieczy zastępczej. 

Natomiast w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku pre-

adopcyjnym gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
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3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków 

finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.  

 W 2013 roku gmina Lubawa w związku z realizacją powyższego zadania 

współfinansowała pobyt 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz  

2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Poniesione wydatki 

przedstawia poniższa tabela. 

Lp. 

Wydatki na opiekę i wychowanie 

dzieci umieszczonych w rodzinie 

zastępczej 

Liczba 

dzieci 

Wydatki 

poniesione przez 

gminę w zł 

1. niezawodowej 5 16.858,14 

2. spokrewnionej 2 4.365,40 

Ogółem 7 21.223,54 

 

 Obecnie na terenie gminy Lubawa funkcjonuje 7 rodzin zastępczych (2 rodziny 

niezawodowe i 5 rodzin spokrewnionych), w których przebywa 10 dzieci. W pieczy 

zastępczej poza terenem gminy umieszczonych jest 3 dzieci (2 dzieci w rodzinie 

spokrewnionej i 1 dziecko w rodzinie niezawodowej) pochodzących z terenu gminy Lubawa. 

 

Podsumowanie i analiza potrzeb 

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2013 poz. 135, z późn. zm.) nakładając na 

gminę nowe zadania nałożyła jednocześnie obowiązek finansowania realizacji tych zadań  

w znacznym zakresie. 

W ustawie przewidziano wprawdzie mechanizmy wsparcia finansowego jednostek 

samorządu terytorialnego środkami budżetu państwa w realizacji zadań wynikających  

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednakże ze względu na trudną 

sytuację finansów publicznych środki te są ograniczone. Z konstrukcji przepisów ustawy 

jednoznacznie wynika, że przyznanie dotacji celowej nie jest obligatoryjne, w związku z czym 

nie stanowi ona zabezpieczenia dofinansowania przez państwo zadań realizowanych przez 

samorządy. 

W związku z powyższym większość realizowanych działań gmina będzie musiała 

finansować we własnym zakresie zabezpieczając na ten cel środki w budżecie. 

Rok 2014 i kolejny będą kontynuacją prowadzonych działań w zakresie tworzenia 

systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje 

swoich funkcji rodzicielskich w sposób prawidłowy oraz zapewnienia rodzinie z problemami 

potrzebnego wsparcia. 

W szczególności poprzez: 

• realizację działań przewidzianych w Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie 

Lubawa na lata 2012 – 2014; 

• utrzymanie i rozwój usługi asystenta rodziny; 

• współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
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• utworzenie placówki wsparcia dziennego; 

• usługi dla rodzin. 

Od początku 2014 roku Ośrodek kontynuuje działania w zakresie objęcia wsparciem 

i pomocą asystenta rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Usługą asystenta rodziny objętych jest 15 rodzin. Złożone zostało 

zapotrzebowanie na środki na realizację usługi w 2014 roku w wysokości 60.000,- zł  

w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 

2014. W ramach zadania dofinansowaniem objęte zostaną wynagrodzenia dla 2 asystentów 

rodziny, którzy obejmą wsparciem 16 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych.  

Ponadto wsparciem ze strony asystenta rodziny objęto 14 rodzin w ramach projektu 

systemowego „Aktywna rodzina” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany okres realizacji działań 

02.01.2014r. – 31.12.2014r. Usługa jest realizowana przez 2 asystentów rodziny 

zatrudnionych w ramach projektu w wymiarze pełnego etatu każdy. 

Wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2015 roku przydzielenie rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych asystenta rodziny będzie 

obowiązkiem gminy, co powoduje, że zatrudnienie asystenta rodziny od 1 stycznia 2015 roku 

będzie obligatoryjne i finansowane ze środków własnych gminy. 

Zgodnie z art. 191 przedmiotowej ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka współfinansuje koszty jego pobytu w pieczy zastępczej. Zestawienie 

wydatków na ten cel w latach 2012 - 2015 przedstawia poniższa tabela. 

Lp. 

Wydatki na opiekę i 

wychowanie dzieci 

umieszczonych w rodzinie 

zastępczej 

Liczba 

dzieci 

Wydatki gminy w zł 

poniesione planowane 

1. 2012 rok 6 6.772,48 --- 

2. 2013 rok 7 21.223,54 --- 

3. 2014 rok 7 --- 38.269,00 

4. 2015 rok 7 --- 40.000,00 

 

Udział gminy we współfinansowaniu pobytu dziecka w pieczy, zgodnie z przepisami 

stopniowo wzrasta. Im dłuższy okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej czy rodzinnym 

domu dziecka, tym większy udział finansowy gminy.  

W chwili obecnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej powiat wydaje co najmniej 660 zł miesięcznie, a w niezawodowej 1.000 zł. To 

oznacza, że gdy dziecko trafia do jednej z takich rodzin, koszt gminy to odpowiednio 66 zł lub 

100 zł, tj. 10% kosztu, po roku będzie to 198 zł oraz 300 zł, tj. 30% kosztu a po dwóch latach 

to już kwota 330 zł oraz 500 zł czyli 50% kosztu pobytu.  

Znacznie większe koszty będzie musiała ponieść gmina, gdy dziecko trafi do placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. W tym wypadku koszt utrzymania dziecka sięga nawet 3 – 5 tys. 

zł miesięcznie. 
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Zgodnie z art. 228 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej publiczne 

placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego działające na podstawie przepisów 

dotychczasowych, z dniem 01.01.2012r. stają się placówkami wsparcia dziennego,  

w rozumieniu niniejszej ustawy. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te placówki 

są obowiązane dostosować organizację i standardy świadczonych usług w tych placówkach 

do wymagań określonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy w terminie 36 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 31.12.2014r. 

Obecnie na terenie gminy Lubawa, w ramach działalności Ośrodka funkcjonuje 8 

placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, w tym 5 świetlic 

środowiskowych (w miejscowościach: Mortęgi, Prątnica, Rakowice, Szczepankowo  

i Targowisko Dolne) i 3 świetlice socjoterapeutyczne (w miejscowościach: Złotowo, Rożental 

i Sampława). 

W związku z powyższym gmina jest zobowiązana do końca 2014 roku dostosować 

organizację i standardy świadczonych przez te placówki usług do wymagań określonych  

w niniejszej ustawie. 

Obowiązujące w obecnym stanie prawnym rozwiązania dotyczące funkcjonowania 

placówek wsparcia dziennego są niekorzystne w stosunku do przepisów ustawy o pomocy 

społecznej, które regulowały materię w tym zakresie. Wymóg tworzenia samodzielnej 

jednostki organizacyjnej z całym zapleczem kadrowym jest nieadekwatny do zadań, roli  

i funkcji tego typu placówek biorąc pod uwagę formy określone w ustawie, w ramach 

których mogą być prowadzone, tj. opiekuńcza, specjalistyczna, pracy podwórkowej lub 

łączona. Ponadto tworzy to dodatkowe i zbyteczne utrudnienia formalno-prawne i generuje 

dodatkowe, niepotrzebne koszty (kierownictwo placówki, obsługa administracyjno-

księgowa). 

Zapowiadane w tym zakresie zmiany dotyczące złagodzenia ustawowych wymogów 

uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i uelastycznienia ich 

funkcjonowania niestety do chwili obecnej nie zostały wprowadzone, co tym samym 

uniemożliwia samorządom wdrożenie lokalnych rozwiązań organizacyjnych dotyczących ich 

prowadzenia po roku 2014. 
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