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UCHWAŁA  Nr……………2016 

RADY GMINY MIELEC 
z dnia ……………..2016 

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2016-2018           

 w Gminie Mielec 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 

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

z 2015r., poz. 332 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-

2018  w Gminie Mielec, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 

                   Rady Gminy Mielec 

 

 

           Jan Kołodziej                                                 
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Załącznik do uchwały  Nr …………./2016 

Rady Gminy Mielec 

z  dnia …………… 2016 r. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

GMINNY PROGRAM  WSPIERANIA RODZINY 

NA LATA 2016 – 2018 

W GMINIE MIELEC 
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I . Wstęp 

 

1.Wprowadzenie 

 

Wyrazem dążeń do poprawy funkcjonowania rodziny jest trzyletni 

Gminny Program Wspierania Rodziny, który określa specyfikę zadań oraz 

sposób, w jaki mają zostać zrealizowane. Niniejszy dokument opracowano 

zgodnie z art.179 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.). 

Rodzina jest  pierwotnym i najważniejszym środowiskiem, w którym 

kształtują się postawy zachowania i poglądy oraz umiejętność oceny sytuacji. 

Właściwe wychowanie i prawidłowa opieka nad dzieckiem to silna podstawa dla 

jego przyszłego znaczenia w społeczeństwie. Może to się odbywać tylko 

w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, jako pierwszej komórce społecznej, 

z jaką styka się młody człowiek. Proces kształtowania osobowości oraz 

przekazywania systemu uniwersalnych wartości  jest procesem 

trudnym, ale absolutnie koniecznym. 

Rodzina w sposób szczególny oddziałuje na osobowość dziecka, 

przekazuje mu swój system wartości, tradycji, ukierunkowuje jego aktywność 

na całe życie. Może skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym 

zjawiskom zarówno w okresie dzieciństwa jak i w okresie dojrzewania 

młodzieży. 

Nie wszystkie rodziny prawidłowo realizują zadania opiekuńcze, 

wychowawcze, socjalizacyjne i ekonomiczne. Dysfunkcje występujące 

w rodzinach zakłócają ich funkcjonowanie oraz zaburzają prawidłowy rozwój 

dziecka i proces wychowawczy. Trudności występujące w rodzinach mogą być 

spowodowane: 

-  czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. bezrobocie, choroba, 

- czynnikami tkwiącymi w samej rodzinie tj. uzależnienie, przestępczość, 

przemoc, brak umiejętności wychowawczych, zaniedbywanie obowiązków. 

Dzieci dorastające w dysfunkcyjnych rodzinach nabywają nieprawidłowe 

wzorce funkcjonowania, co odzwierciedla się negatywnie na jej członkach, 

a tym samym na całym społeczeństwie. 

Skuteczna ochrona i pomoc dzieciom może być osiągnięta we 

współpracy między środowiskiem lokalnym (w tym sąsiedzkim), a różnego 

rodzaju instytucjami, m.in. sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, 

instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia, Kościołem oraz organizacjami 



4 

 

pozarządowymi. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne 

i mieć charakter profilaktyczny. Wszelkie działania powinny być prowadzone za 

zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem, uwzględniając zasadę pomocniczości. 

Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko 

w rodzinie jest tańszą i bardziej skuteczną formą pomocy. natomiast praca 

z rodziną biologiczną w przypadku, gdy zaistnieje konieczność umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do 

rodziny, dlatego działania wspierające utrzymanie pełnej rodziny są szczególnie 

wskazane ze względów społecznych i ekonomicznych, a także z uwagi na 

obniżenie kosztów gminy związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

  

2. Diagnoza środowiska i problemu 

  

Gmina Mielec jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części 

województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Gmina Mielec zajmuje 

powierzchnię 12 221 ha i składa się z 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, 

Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, 

Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Teren 

gminy podzielony jest na rejony, którymi zawiadują pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

Na terenie gminy funkcjonuje: 

 dziewięć szkół podstawowych,   

 dwa gimnazja, 

 cztery samorządowe przedszkola w Chorzelowie, Trześni,  Podleszanach 

i Woli Mieleckiej 

 

Sołectwo Szkoła 

Chorzelów Zespół Szkół 

Chrząstów Szkoła podstawowa 

Książnice Szkoła podstawowa 

Podleszany Zespół Szkół 

Rydzów Szkoła podstawowa 

Rzędzianowice Szkoła podstawowa 

Trześń Zespół Szkół 
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Wola Mielecka Zespół Szkół 

Złotniki Społeczna Szkoła podstawowa 

 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą 

w Chorzelowie oraz jego  filia w Woli Mieleckiej,  

 Gminne Biblioteki Publiczne w Chorzelowie, Podleszanach, 

Rzędzianowicach, Trześni, Woli Mieleckiej i Złotnikach, 

 obiekty sportowe we wsiach Chrząstów, Chorzelów, Książnice, Podleszany, 

Rydzów, Rzędzianowice, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, 

Złotniki i Goleszów. 

Wyżej wymienione podmioty pozwalają dzieciom i młodzieży realizować swoje 

zainteresowania, a także organizują im czas wolny i pomoc w nauce. 

W Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Mielcu  odbywają  się zajęcia dla 

dzieci w zakresie pokonywania trudności szkolnych i organizowania czasu 

wolnego, zapewniona jest pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy 

wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. 

Realizowane są zajęcia w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, imprez 

okolicznościowych i integracyjnych, a także wyjazdów grupowych. 

 

Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

jest analiza danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mielcu oraz analiza społeczna Gminy. 

 

Z danych Urzędu Gminy w Mielcu wynika, że na koniec 2015 roku 

w gminie zamieszkiwało 13 134 mieszkańców z tego 10 513 stanowią dorośli, 

a 2 621 to nieletni. Skala bezrobocia na podstawie danych Powiatowego Urzędu 

Pracy w Mielcu przedstawia się następująco: 

  

  Rok 2015 

Bezrobotni ogółem 671 

W tym kobiety 350 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 120 

W tym kobiet 46 
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Poniższa tabela obrazuje przyczyny przyznania pomocy społecznej 

  

  

Powód przyznania pomocy 

  

Rok 2015 ( liczba rodzin) 

  

Ubóstwo 116 

Bezdomność 4 

Potrzeby ochrony macierzyństwa 39 

W tym: wielodzietności 39 

Bezrobocie 129 

Niepełnosprawność 116 

Długotrwała lub ciężka choroba 145 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego - ogółem 

  

30 

W tym: Rodziny niepełne 17 

Rodziny wielodzietne 7 

Alkoholizm 17 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 
4 

  

Z powyższych danych wynika, iż rodziny w których  występuje 

niepełnosprawność stanowi jedną z głównych przyczyn udzielenia pomocy.  

Wśród osób ubiegających się o wsparcie w ramach ustawy o pomocy społecznej 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i ubóstwo 

pozostają głównymi powodami przyznawania świadczeń. 

  

3. Podstawa prawna 

 

Zadania przyjętego Programu są spójne z kierunkami działań przyjętymi 

w następujących aktach prawnych: 

 

a/ ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 163 ze zm.); 

b/ ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (j. t. Dz. U. z  2015 r., poz. 332 ze zm.); 

c/ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1390); 
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d/ ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U.  2015r., poz. 1286 ze 

zm.); 

e/ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: 

Dz. U. 2012r., poz.124 ze zm.); 

f/ ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1863 ze zm.); 

g/ ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2156 ze zm.); 

h/ ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 114 ze zm.);  

i/ ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.); 

j/ ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r., poz.195); 

k/ ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446); 

l/ ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.149, ze. zm.); 

ł/ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U 2011r. Nr 127, 

poz. 721 ze zm.); 

m/ inne ustawy oraz pozostałe akty prawa o zasięgu krajowym i lokalnym 

dotyczące samorządu, w tym działalności ośrodka pomocy społecznej. 

  

II. P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E  

  

1. Koordynator  programu. 

  

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 

2018 jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

  

2. Czas realizacji programu.   

  

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny została zaplanowana 

na lata 2016 – 2018. Jest to dokument otwarty, może podlegać okresowej 

weryfikacji, modyfikacji i uzupełnieniu.  
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3. Odbiorcy Programu. 

  

1. Adresatami programu są rodziny mieszkające na terenie Gminy Mielec 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 

(rodziny dotknięte bezrobociem, ubogie, doświadczające przemocy domowej, 

uzależnione od alkoholu i innych używek, małoletnie matki, małoletni ojcowie, 

samotne matki,  samotni ojcowie oraz rodziny przeżywające trudności związane 

ze stanem zdrowia swoim i dzieci, zdarzeniami losowymi jak również 

sytuacjami kryzysowymi, itp.), zagrożone umieszczeniem dzieci 

w pieczy zastępczej, bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona 

władza rodzicielska. 

2. Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dziecka 

i rodziny. 

   

4. Cele i zadania programu        

Cel główny programu:        

Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej 

prawidłowemu funkcjonowaniu. 

Cele szczegółowe: 

 Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny, 

 Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji 

opiekuńczej i wychowawczej, 

 Podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej, 

 Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny ze 

społecznością lokalną. 
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Zadania 
Wskaźnik realizacji 

Działań 

Przewidywana 

wartość 

wskaźnika 

na koniec roku 

Osoba, zespół, 

partnerzy 

odpowiedzialni  

za realizację 

  

Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny 

Monitorowanie 

środowisk 

zagrożonych 

uzależnieniami  

i motywowanie do 

leczenia/terapii, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

rodzin z dziećmi  

 Liczba rodzin  

z uzależnieniami 

 Liczba osób, które 

podjęły leczenie/ 

terapię 

 Liczba spraw 

skierowanych do 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

25 

  

11 

  

  

5 

 GOPS (pracownicy 

socjalni) 

 Asystent rodziny 

 Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Realizowanie zadań 

związanych z 

przeciwdziałaniem 

przemocy w 

rodzinie oraz 

zapobieganie 

szerzeniu się 

patologii wśród 

dzieci i młodzieży 

 Liczba Niebieskich 

Kart  

 Liczba spraw 

skierowanych do 

GKRPA  

 Liczba spraw 

skierowanych do sądu 

o wgląd  

w sytuację rodziny 

19 

   

5 

  

   

3 

 GOPS (pracownicy 

socjalni), 

 Asystent rodziny  

 GKRPA  

 Zespół Interdyscy- 

plinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie 

Realizowanie 

projektów mających 

na celu wspieranie 

rodziny 

 Liczba projektów 

realizowanych na 

terenie gminy Mielec 

3  GOPS (pracownicy 

socjalni) 

 placówka wsparcia 

dziennego TPD 

 organizacje 

pozarządowe 

Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej 

i wychowawczej 

Udzielanie pomocy 

finansowej i 

rzeczowej 

-dożywianie dzieci  

w szkołach, 

przedszkolach 

 Liczba rodzin 

korzystających   

z  pomocy  finansowej 

i rzeczowej, 

 Liczba dzieci 

otrzymujących 

dożywianie 

122 

  

   

  

286 

  GOPS (pracownicy 

socjalni oraz 

pracownik ds. 

świadczeń 

rodzinnych) 
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Zapewnienie 

wsparcia asystenta 

rodziny rodzinom 

przeżywającym 

trudności 

opiekuńczo- 

wychowawcze 

 Liczba asystentów 

rodziny 

 Liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

rodziny 

1 

  

15 

  GOPS 

 Asystent rodziny 

  

Organizowanie 

czasu wolnego 

dzieci i młodzieży, 

pomoc w odrabianiu 

lekcji 

 Liczba dzieci 

uczęszczających do 

placówek wparcia 

dziennego, (ognisk  

wychowawczych) 

 Liczba placówek 

wparcia dziennego 

31 

  

  

  

  

1 

 Wychowawca 

placówki wparcia 

dziennego 

prowadzonej przez 

TPD o/Mielec 

Praca z rodziną- 

poradnictwo 

specjalistyczne 

(m.in. 

psychologiczne, 

pedagogiczne, 

socjalne, prawne) 

 Ilość rodzin 

korzystająca  

z poradnictwa 

specjalistycznego 

56  GOPS (pracownicy 

socjalni) 

 Asystent rodziny 

 Specjaliści 

Współfinansowanie 

pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu 

dziecka placówce 

opiekuńczo-

wychowawczej 

 Liczba dzieci 

objętych pomocą 

5   GOPS 

Podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej 

Utrzymywanie 

kontaktów dzieci z 

rodzicami 

biologicznymi z 

wyjątkiem 

przypadków  w 

których sąd zakazał 

takich kontaktów 

 Liczba rodzin w 

których podjęto takie 

działania 

3   GOPS (pracownicy 

socjalni) 

  Asystent rodziny 

  Szkoły 

  Kuratorzy 

  PCPR 

Udzielanie pomocy 

rodzinom 

 Liczba osób objętych 

wsparciem 

3   KIS 

  GOPS 
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biologicznym  

w poszukiwaniu , 

podejmowaniu i 

utrzymaniu pracy  

zarobkowej 

  PUP Mielec 

Tworzenie 

możliwości do 

podnoszenia 

kwalifikacji, 

odbywania kursów 

szkoleń przez 

pracowników  

i specjalistów 

 Liczba osób, które 

podniosły swoje 

kwalifikacje 

 Liczba osób, które 

ukończyły kursy lub 

szkolenia 

6 

  

  

6 

  Pracownicy GOPS 

oraz podmiotów 

działających na 

rzecz pracy  

z rodziną 

Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny ze 

społecznością lokalną 

Środowiskowe 

spotkania rodzin 

organizowane przez 

instytucje kulturalne 

i oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

 Liczba rodzin 

uczestniczących w 

integracji 

 Liczba imprez 

organizowanych na 

terenie gminy    

600 

  

 

50 

 GOK 

 Organizacje 

pozarządowe 

 Placówki wsparcia 

dziennego 

 Urząd Gminy 

 GZO 

  

III. R E A L I Z AT O R Z Y  P R O G R A M U 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Mielcu, jednak założenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 

2016-2018 w Gminie Mielec powinny realizować wszystkie podmioty, które 

w ramach swoich kompetencji posiadają obowiązek wspierania rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 

oraz podmioty bądź osoby specjalizujące się i mające kontakt z dzieckiem 

i rodziną. 

Przy realizacji programu współpracować powinny: 

 Właściwe referaty Urzędu Gminy w Mielcu, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 

 Klub Integracji Społecznej w Mielcu, 

 Placówka Wsparcia Dziennego przy TPD w Mielcu, 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Gminie Mielec, 
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 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Placówki  oświatowe  terenu Gminy Mielec oraz świetlice szkolne, 

 Policja, 

 Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

 Gminne Biblioteki Publiczne, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, 

 Organizacje pozarządowe, 

 Kościoły i związki wyznaniowe, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, 

 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą 

w Chorzelowie oraz jego  filia w Woli Mieleckiej,  

  

IV. P O S T A N O W I E N I A  K O Ń C O W E 

1. Źródła finansowania programu. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2016-2018 w Mielcu są środki finansowe poszczególnych 

podmiotów odpowiedzialnych za realizacje zadań określonych w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także 

środki uzyskane z dotacji i środków pozabudżetowych pozyskanych z innych 

źródeł. 

2. Monitorowanie przebiegu programu. 

1. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będzie poprzez przedkładanie 

w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Gminy sprawozdania z realizacji 

Programu, sporządzanego na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów 

uczestniczących w realizacji programu. 

2. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania 

rodziny oraz przekazywanie ich wojewodzie podkarpackiemu.  


