UCH WAŁA NR X VII/ 143/ 16
RADY GMINY SĘD ZIEJO WICE
z dnia 30 marca 2016

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 i poz. 1890), w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332, poz. 1045, poz. 1199 i poz. 1830) uchwala się, co
następuje:
§1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2018, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/143/16
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 30 marca 2016 r.

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE SĘDZIEJOWICE
NA LATA 2016-2018

SĘDZIEJOWICE 2016

Id: 3A8E59B6-90C1-4176-A511-5F19F0102DA8. Podpisany

Strona 2

I. WSTĘP
Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym
zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. Obowiązkiem gminy jest
dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących samodzielnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych.
Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach
jego rodziny, bo to w dezintegracji rodziny tkwi źródło sieroctwa społecznego. Wśród czynników, które składają
się na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych,
niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą
rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm jednego lub obojga
rodziców, karalność sądową, przejawy psychopatii, maltretowanie oraz znęcanie się nad dzieckiem. Zazwyczaj
niekorzystne sytuacje w rodzinie współwystępują ze sobą.
Skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta we współpracy ze środowiskiem
lokalnym, w tym sąsiedzkim, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi, Kościołem i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu
prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie
rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania
rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm
związanych z ich wychowaniem. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym
zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości.
Prowadzenie profilaktycznych działań wspierających dziecko w rodzinie jest formą najbardziej
optymalną i skuteczną. Natomiast praca z rodziną biologiczną, w przypadku gdy zaistniała konieczność
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. Działania
wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny wskazane są zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych,
gdyż służą obniżeniu kosztów gminy związanych z pobytem dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy
zastępczej.
Program będzie miał zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak i interwencyjny,
w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji.
II. UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU
Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2016 roku poz.332)
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie
i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny.
W świetle zadań ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być
udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by działania
i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji.
Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania rodziny
w gminie Sędziejowice na lata 2016 – 2018. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny
jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych mających na celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę
z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 332),
b) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),
c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze
zm.),
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d) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.),
e) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 875 ze zm.).
f) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.).
III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO
Według definicji wskazanej w art. 16 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2015 r . poz. 163 ze zm.) rodzina określana jest jako „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”.
Z analiz danych sprawozdawczych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
wynika, że praca w zakresie wsparcia rodzin z gminy Sędziejowice prowadzona jest na różnych płaszczyznach.
Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2013-2015
z wyszczególnieniem liczby posiadanych przez nich dzieci.
Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej w latach 2013-2015
Rodziny z dziećmi
Rok
2013
2014
2015

Ogółem
75
72
75

1 dziecko
22
30
32

2 dzieci
31
25
28

3 dzieci
18
13
10

4 dzieci
2
3
4

5 dzieci i więcej
1
1
1

Dane sprawozdawcze pokazują, że problemami najczęściej występującymi w rozeznanych środowiskach były:
bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach prowadzi pracę socjalną z rodzinami z problemem
uzależnień poprzez kierowanie osób nadużywających alkohol do punktu konsultacyjnego przy Ośrodku Pomocy
lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
W sytuacji, gdy osoba zostaje skierowana na terapię alkoholową w trybie niestacjonarnym, ma on możliwość
odbycia jej w punkcie konsultacyjnym przy tut. GOPS lub Poradni Odwykowej w Łasku.
Rodziny dotknięte przemocą kierowano do Zespołu Interdyscyplinarnego w Sędziejowicach przy tut. Ośrodku
Pomocy.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
- integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu
zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
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- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Poniższa tabela przedstawia liczbę założonych Niebieskich Kart, w tym założonych przez rodziny z dziećmi,
a także ilość powołanych grup roboczych w latach 2013-2015.
Liczba założonych Niebieskich Kart oraz powołanych grup roboczych w latach 2013-2015
ROK

Liczba Niebieskich Kart
Ogółem
Rodziny
z dziećmi
5
2
14
5
5
2

2013
2014
2015

Liczba powołanych grup
roboczych
5
14
5

W sytuacji , gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub te prawa zostają im
ograniczone, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej poprzez umieszczenie go poza
rodziną biologiczną.
W ostatnich latach w tutejszej gminie zarejestrowanych zostało 11 rodzin zastępczych. Rodziny zastępcze oraz
rodzinne domy dziecka zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, jednak pobyt w nich jest jedynie
tymczasowy.
Zapobiegając sytuacjom, w których dzieci należy odebrać z ich naturalnego środowiska oraz aby przywrócić
władzę rodzicielską rodzicom, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej rodzinie zostaje
przydzielony asystent rodziny. W Gminie Sędziejowice od stycznia 2015 roku zatrudniony jest asystent rodziny.
W 2015 roku współpracował on z 12 rodzinami, które miały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
W szkołach funkcjonujących na terenie gminy Sędziejowice co roku realizowane są liczne programy
profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, kształtowania prawidłowych nawyków dbania o zdrowie
i bezpieczeństwo oraz zachowań asertywnych. W szkołach raz w miesiącu pracuje psycholog, oddelegowany
z punktu konsultacyjnego przy GOPS, który służy pomocą dzieciom z różnymi problemami.
IV.

ANALIZA SWOT

W celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dokonano analizy SWOT
(polega ona na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy: słabe i mocne strony oraz
szanse i zagrożenia) Programu, który realizowany i wdrażany był w latach 2013-2015 przez Gminę Sędziejowice.
Szczegóły analizy przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 1. Analiza SWOT
WSPARCIE RODZINY NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE
MOCNE STRONY
- poparcie działań i współpraca z samorządem
gminnym,
- doświadczenie i wiedza we wsparciu rodziny
pracowników GOPS, odpowiedzialnych za
realizację wsparcia,
- znajomość zasobów środowiska lokalnego przez
GOPS
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SŁABE STRONY
- niewystarczająca ilość ośrodków wsparcia
dziennego,
- brak dostępu do bezpłatnego poradnictwa
specjalistycznego,
- brak zaplecza technicznego do realizacji form
wsparcia (brak pomieszczeń, wyposażenia),
- brak środków na poszerzenie oferty wsparcia
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- zapewnienie kadrze GOPS szkoleń oraz studiów
podyplomowych
- zatrudnienie Asystenta Rodziny pozwalające na
poprawę stanu emocjonalnego ,zwiększenie
kompetencji społecznych i rodzicielskich oraz
nabycie umiejętności rozwiązywania problemów
przez rodzinę,
- działalność na rzecz rodzin instytucji oraz
placówek oświatowych,
- otwartość na współpracę,
- realizacja programów profilaktycznych,
- realizacja projektów systemowych celem
aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu
gminy,
- realizacja rządowego programu „Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania” finansującego dożywianie
dzieci w szkołach,
- zajęcia kulturalne prowadzone przez GOK i GBP;
- realizacja projektów
SZANSE

rodziny,
- obciążenie pracowników GOPS dodatkowymi
zadaniami,
- małe zaangażowanie organizacji pozarządowych
do działań wspierających procesy wychowawcze
w rodzinie,
- rosnące potrzeby w zakresie poradnictwa rodzinnego, wsparcia środowiskowego, które nie są zaspokajane

ZAGROŻENIA

- wzrost świadomości jakie znaczenie i jaką wartość - brak wsparcia opiekuńczo-wychowawczego dla
niesie ze sobą rodzina,
rodziców –mniejsze szanse rozwojowe dla dzieci,
- wzrost świadomości dotyczący wiedzy na temat - wzrost kosztów utrzymania rodziny,
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych - wypalenie zawodowe pracowników,
przez rodziny,
- stereotypowe myślenie odbiorców wsparcia
- wzrost świadomości dotyczący wiedzy na temat dotyczącego GOPS-u, jako instytucji udzielającej
wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych jedynie wsparcia finansowego,
przez rodziny
- zagrażające i aspołeczne formy spędzania wolnego
- wzrost świadomości i umiejętności korzystania czasu przez młodzież i dzieci.
przez rodziny z różnych form wsparcia
- możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych,
- zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia.
Dokonana analiza pozwoliła wyznaczyć kierunki działań na kolejne lata realizacji Programu.
V. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU
W zakresie udzielania pomocy rodzinom oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków
dezintegracji rodzin Program oparty jest na zasadach:
- wzajemnej współpracy i współdziałania odpowiednich służb publicznych, organizacji pozarządowych i kościołów
oraz związków wyznaniowych, a także innych organizacji, środowisk i osób fizycznych uprawnionych lub
zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z pomaganiem rodzinie,
- jawności działań organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie
wspierania rodziny z poszanowaniem godności wszystkich osób.
Edukacja szkolna w Gminie Sędziejowice realizowana w 2 szkołach podstawowych.
Dodatkowo wszystkie dzieci objęte wychowaniem i edukacją od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej
z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej,
mają możliwość korzystania z ciepłych posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie
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dożywiania”. W 2015 roku z nieodpłatnych posiłków korzystało 103 dzieci.
VI. ADRESACI PROGRAMU
Odbiorcami Programu będą rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Sędziejowice doświadczające problemów
opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodziny, którym zostały
odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie.
VII. CELE PROGRAMU
Główne założenie:
Stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról społecznych,
a w szczególności funkcji opiekuńczo-wychowawczych w Gminie Sędziejowice.

Cel strategiczny: 1
Zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin
Cel operacyjny: 1
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny i dziecka
Zadania
1) systematyczne diagnozowanie warunków
życia oraz potrzeb rodzin o niskim statusie
materialnym

Wskaźniki realizacji działań
-liczba wizyt/wywiadów środowiskowych

2) objęcie pomocą finansową i rzeczową rodzin - liczba rodzin i osób objętych pomocą
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
(bezpieczeństwo socjalne)
3) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

- liczba rodzin i dzieci w rodzinach objętych
monitorowaniem

4) objęcie dożywianiem dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych

- liczba dzieci korzystających z posiłku,
- liczba rodzin z dziećmi korzystających
z pomocy finansowej na zakup posiłku,
- liczba rodzin z dziećmi korzystających
z pomocy finansowej na zakup żywności

5) aktywizacja zawodowa rodzin dotkniętych
długotrwałym bezrobociem

- liczba programów aktywizacyjnych
- liczba osób, które wzięły udział w aktywizacji
zawodowej

Cel operacyjny: 2
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Zadania
1) udzielanie stypendiów i zasiłków szkolnych
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Wskaźniki realizacji działań
- liczba rodzin, którym przyznano stypendia
socjalne,
- liczba rodzin, którym przyznano zasiłki
szkolne,
- liczba dzieci korzystających ze stypendiów
socjalnych,
- liczba dzieci korzystajacych z zasiłków
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szkolnych
2) prowadzenie środowiskowych świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

- liczba świetlic środowiskowych,
- liczba świetlic z programem socjoterapii,
- liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do
świetlic,
- formy udzielanego wsparcia

3) realizowanie programów profilaktycznych i
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

- liczba programów,
- liczba dzieci i młodziezy bioracych udział
w programach,
- rodzaje programów

4) podnoszenie świadomości rodziców w
zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci i
młodzieży

- liczba szkoleń, warsztatów, konferencji,
spotkań informacyjnych,
- liczba uczestników,
- zakres tematyczny

5) propagowanie integracyjnych form
wychowania, opieki, nauczania dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej

- liczba klas integracyjnych,
- liczba oddziałów/grup integracyjnych w
przedszkolach,
- liczba szkół/przedszkoli z klasami/grupami
integracyjnymi,
- liczba dzieci niepełnosprawnych,

6) popieranie aktywności dzieci i młodzieży
poprzez sport, turystykę i rekreację

- liczba klubów dla dzieci i młodzieży
propagujących sport, turystykę i rekreacje,
- liczba dzieci uczęszczających na zajęcia

Cel strategiczny: 2
Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
Cel operacyjny:1
Wzmocnienie i podnoszenie umiejętności rodzicielskich w rodzinach dysfunkcyjnych
Zadania

Wskaźniki realizacji działań

1) monitorowanie sytuacji dzieci i rodzin
zagrożonych kryzysami i wykluczeniem
społecznym

- liczba wizyt/wywiadów środowiskowych do
rodzin objętych pomocą społeczną

2) prowadzenie poradnictwa rodzinnego
i realizowanie programów profilaktycznych,
psychoedukacyjnych skierowanych do rodziców
i dzieci

- liczba programów,
- liczba uczestników w programach,
- liczba godzin poradnictwa rodzinnego,
- liczba osób korzystających z poradnictwa

3) zapewnienie opieki asystenta rodziny dla
rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawczych,

- liczba asystentów rodziny,
- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta
rodziny,
- formy i metody pracy z rodzinami
dysfunkcyjnymi

4) zapewnienie innych form wsparcia dla rodzin - liczba placówek wsparcia dziennego,
przeżywających trudności opiekuńczo- liczba rodzin wspierających,
wychowawcze
- liczba rodzin, które skorzystały z poradnictwa
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psychologicznego, prawnego, terapii, mediacji,
usług opiekuńczych,
5) współpraca wszystkich podmiotów
pracujących na rzecz rodziny(instytucje
samorządowe, placówki oświatowe, kościoły,
fundacje, stowarzyszenia)

- liczba podmiotów współpracujących na rzecz
rodziny,
- formy współpracy

Cel operacyjny: 2
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży
Zadania

Wskaźniki realizacji działań

1) monitorowanie środowisk zagrożonych
uzależnieniami i motywowanie ich do podjecia
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

2) realizowanie zadań związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
zapobieganie szerzeniu się patologii
społecznych wśród dzieci i młodzieży

- liczba lokalnych programów,
- liczba Niebieskich Kart oraz liczba grup
roboczych,
- liczba spraw skierowanych do Prokuratury,
- liczba spraw skierowanych do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

3) organizowanie form aktywnego spędzania
czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz dla
rodzin z dziecmi

- liczba programów/ projektów,
- liczba uczestników,
- formy spędzania czasu wolnego przez dzieci
i młodzież,
- formy aktywnego spędzania czasu wolnego
przez rodziny z dziećmi

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU
1. Instytucje i organizacje organizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny oraz inne
pełniące funkcje wspierające:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach;
3) Urząd Gminy Sędziejowice;
4) publiczne przedszkola na terenie gminy;
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach;
6) Zespół Szkół w Marzeninie;
7) organizacje pozarządowe.
2. Instytucje i organizacje spoza terenu gminy Sędziejowice:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku;
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2) Powiatowy Urząd Pracy w Łasku;
3) organizacje pozarządowe;
4) Komisariat Policji w Widawie;
5) Sąd Rejonowy w Łasku.
IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Sędziejowice
są środki finansowe poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, własne środki finansowe gminy, a także środki
uzyskane z dotacji i środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
X. SPOSÓB KONTROLI REALIZACJI PROGRAMU
1. Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sędziejowicach.
2. W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt przedstawia radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
3. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich
wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemy telesystemu teleinformatycznego, o którym mowa
w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Sędziejowice, 09.03.2016 r.
Opracowała:
Aleksandra Andrysiak
Kierownik GOPS
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