
 

UCHWAŁA  NR XXI/165/2016 

RADY  MIEJSKIEJ  W  PONIECU 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poniec na lata 

2016-2019 

 

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

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust.2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 575), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Poniec na lata 2016-2019, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXI/165/2016 

Rady Miejskiej Ponieca z dnia 20 grudnia 2016 roku 
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I. Wstęp 

Rodzina stanowi wspólnotę osób, która jest podstawową formą życia indywidualnego i 

społecznego. Jest pierwotną i najpowszechniejszą grupą społeczną prawie każdego z nas. 

To ona należy do pierwszego środowiska dającego człowiekowi możliwość 

wszechstronnego rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzeb i wprowadzania go w świat 

wartości i norm społecznych. Identyfikując się z nią, człowiek współtworzy i przejmuje 

kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory zachowania i postępowania. 

To, czego uczymy się w rodzinie, pozostaje na całe życie. Kontakty z najbliższymi osobami 

z rodziny odgrywają istotną rolę w kształtowaniu osobowości człowieka. Dobrze 

funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby swych dzieci, jak żadna inna grupa społeczna 

nie jest w stanie zaspokoić. Dzieje się tak dlatego, że środowisko rodzinne stanowi źródło 

miłości i akceptacji, daje poczucie bezpieczeństwa przez spójność wewnętrzną i obecność 

osób, na które można liczyć. 

Rodzina wpływa na osobowość, kształtując losy jej członków. Jeśli jej kondycja pogarsza 

się to wpływa to destrukcyjnie na funkcjonowanie nie tylko jednostki, ale również 

społeczeństwa Nie zawsze postawy rodzicielskie są właściwe. Nieprawidłowość może 

wynikać albo z dystansu w stosunku do dziecka, albo z nadmiernej koncentracji na nim. 

Postawa nadmiernie ochraniająca może powodować u dziecka opóźnienie dojrzałości 

społecznej, brak inicjatywy i ograniczoną samodzielność, również nadmierne wymagania 

sprzyjają powstawaniu takich cech jak: brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość i 

uległość. Przy postawie odtrącającej dziecko może wykazywać trudności 

przystosowawcze, agresywność, kłótliwość i nieposłuszeństwo. Natomiast gdy rodzice 

wykazują postawę unikającą wobec dziecka, może być ono nieufne i konfliktowe, a także 

niezdolne do nawiązywania trwałych więzi uczuciowych.  

Przemiany, jakie dokonują się we współczesnej rodzinie nie zawsze pociągają za sobą 

skutki pozytywne. Coraz więcej rodzin nie potrafi sobie radzić w nowych warunkach 

społeczno - gospodarczych. Trudności te mogą uniemożliwić rodzinie wypełnianie jej 

poszczególnych funkcji, co w konsekwencji może doprowadzić do niewydolności tego 

środowiska wychowawczego.  

Na współczesny model rodziny polskiej istotny wpływ wywierają także procesy 

transformacji ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego rozpoczęte po 1989 r., 

które stwarzają dla społeczeństwa duże szanse, ale też zagrożenia. Przeobrażenia te 

wnoszą nowe treści w życie społeczne, nadają inny kształt oświacie, służbie zdrowia, 

systemowi świadczeń rentowo-emerytalnych, stawiają wyższe wymogi przed człowiekiem, 



który pragnie osiągnąć życiowy sukces. Zarówno przemiany te, jak i nowa rzeczywistość 

społeczno - gospodarcza wywołały niezwykle istotne problemy przystosowawcze 

społeczeństwa polskiego, którego znaczna część ma poważne trudności w odnalezieniu 

się w nowych warunkach bytowania. Trudności te mogą uniemożliwić wypełnianie 

podstawowych funkcji rodziny, co w konsekwencji może prowadzić do jej niewydolności. 

Bardzo ważną przesłanką sprzyjającą powstawaniu zachowań niepożądanych jest coraz 

większa brutalizacja treści przekazywanych przez współczesne środki masowego 

przekazu. Współczesne młode pokolenie jak nigdy dotąd, „karmione" jest treściami 

odzwierciedlającymi wypaczone czy też zwyrodniałe formy życia dorosłych.   

W interesie jednostek i społeczeństwa leży prawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz 

tworzenie sprzyjających warunków do jej rozwoju. 

W momencie pojawienia się dysfunkcji, instytucje i służby społeczne zobligowane są do 

podjęcia na rzecz rodziny określonych działań naprawczych i objęcia rodzin wsparciem i 

wszechstronną pomocą.  

W tym celu powstał Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 –2019, 

opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 

9 czerwca 2011 r., którego podstawowym założeniem jest utworzenie spójnego systemu 

wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do funkcjonowania poprzez 

wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo –wychowawczych 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, 

ale również na całej rodzinie; szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone 

zostanie poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. 

Realizacja programu będzie możliwa dzięki utworzeniu systemu wsparcia obejmującego 

zaangażowania i współpracę osób, instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i 

rodziny, pomocy ze strony asystenta rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Podstawa prawna 

Opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Poniec na lata 2016-

2019 oraz jego wdrożenie jest spójne z kierunkami działań przyjętymi w następujących 

aktach prawnych: 

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 575); 

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r., poz. 930); 

3) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.487); 

4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst 

jednolity Dz .U. z 2015 r., poz. 1390); 

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 

2016r. Poz. 224) 

 

III. Diagnoza środowiska  i problemu 

Opracowano na podstawie: 

1) oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok 

2) sprawozdania MPiPS za 2015 rok 

3) informacji uzyskanych z instytucji związanych ze wsparciem rodziny. 

W Gminie Poniec na dzień 31.12.2015r. było 7890 mieszkańców i liczba ta utrzymuje się 

na podobnym poziomie od 2 lat, większość mieszkańców to kobiety, jednak w wieku 

produkcyjnym na terenie gminy jest większość mężczyzn. Niepokojący jest fakt spadku 

liczby osób w wieku produkcyjnym zarówno kobiet jak i mężczyzn. W porównaniu z 

poprzednimi latami wzrosła liczba kobiet w wieku powyżej 60 lat i jest ona znacznie 

większa niż liczba mężczyzn wieku powyżej 65 lat, może to świadczyć o starzeniu się 

naszego lokalnego społeczeństwa. 

Liczba osób bezrobotnych w analizowanych latach spada, w stosunku do 2014 roku 

spadła również liczba osób długotrwałe bezrobotnych, spadkowi uległa również liczba 

osób z prawem do zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy. 

Liczba mieszkań w zasobie Gminy utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi od 77 w 

2013 roku do 79 w 2015 roku. Liczba osób oczekujących na mieszkanie w mieszkaniowym 

zasobie gminy uległa zwiększeniu z 10 wniosków  w 2014 roku do 15 wniosków w 2015 

roku. Poprawie uległa sytuacja z miejscami dla dzieci w przedszkolach na terenie gminy i 

od 2014roku wszystkie chętne są przyjmowane.  



 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

Rok 2014 
 

Rok 2015 
 

 
MIESZKAŃCY (w osobach) 

Ogółem 
 

7 937  7 890  

KOBIETY 

Ogółem 
 

4 022  3 995  

Wiek 0-17 
 

770  756  

Wiek 18-59 
 

2 356  2 327  

Wiek 60 lat i więcej 
 

896  912  

MĘŻCZYŹNI 
 

Ogółem 
 

3 915  3 895  

Wiek 0-17 
 

788  784  

Wiek 18-59 
 

2 721  2 696  

Wiek 60 lat i więcej 406  415  

 

       Na dzień 05 maja 2016 r. teren miasta i gminy Poniec zamieszkiwało 8117 

mieszkańców Miasto Poniec zamieszkiwało 2933 mieszkańców, sołectwa - 5159 

mieszkańców. W Gminie Poniec zamieszkuje 4126 kobiet i 3991 mężczyzn.  

           W 2014 roku  zostało zawartych 48 małżeństw, natomiast w 2015roku zawarto 46 

małżeństw. Zatem mamy do czynienia z tendencją spadkową. Jeżeli chodzi o rozwody to 

mamy do czynienia z tendencją wzrostową i tak w 2014roku było ich 14, a w 2015roku  

było ich 17. 

 

      Porównując dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu z 2014 i 2015 roku należy 

zauważyć, iż zmalała liczba osób i  rodzin korzystających z pomocy i wsparcia  z 510 

rodzin w 2014 roku do 468 w roku 2015. 

Dominującą przyczyną korzystania z pomocy społecznej w 2015 roku była długotrwała  lub 

ciężka choroba. Wskaźnik ten ma tendencję spadkową, z 86 osób w 2013 r. do 72 osób w 

2015r. Drugą w kolejności przyczyną było bezrobocie. W 2013 roku z tytułu tej przesłanki 



skorzystało z pomocy 80 osób, natomiast w 2015 r. 63 osoby . Kolejną przyczyną jest 

niepełnosprawność, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w analizowanych 

latach utrzymywała się na podobnym poziomie.  Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych (w tym rodzin niepełnych) ma tendencje spadkową od najwyższej 

wartości 31 w 2013r. do 25 w roku 2015r. Liczba osób objętych pomocą społeczną z 

powodu alkoholizmu w analizowany okresie czasu tzn. od 2013 do 2015 roku utrzymuje 

się na tym samym poziomie. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z powodu 

potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym rodzin wielodzietnych w analizowanych latach 

uległa spadkowi z 71 rodzin w 2013 roku do 56 rodzin w 2015 roku.  

Bardzo często problemy występujące w rodzinie zazębiają się, współistnieją, dlatego też 

niełatwo jest określić, który z nich stanowi problem pierwotny. 

      Od 2012 roku opierając się na założeniach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej udzielana jest pomoc rodzinom w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej przez asystenta rodziny. W 2012 roku z takiej formy pomocy korzystała 

tylko jedna rodzina, w 2013 roku skorzystało już 8 rodzin, a w 2014 roku – 9 rodzin, w 

2015 roku 8 rodzin, natomiast do września 2016 roku korzystało z pomocy asystenta 

rodziny 11 rodzin. 

     Pozostając w obszarze problematyki opiekuńczo-wychowawczej należy rozwinąć 

informacje stanowiące o rodzinach z takimi problemami. Z danych Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gostyniu wynika, iż w 2014 roku czwórka dzieci z terenu gminy 

została umieszczona w pieczy zastępczej, z czego trójka dzieci  została umieszczona w 

pogotowiu opiekuńczym, a jedno dziecko w rodzinie zastępczej niespokrewnionej.  W 

2015 roku w  pieczy zastępczej z terenu naszej gminy przebywało  czworo dzieci z tego 

trzy nadal pozostawały w pogotowiu opiekuńczym, jedno w placówce opiekuńczej i jedno 

w rodzinie zastępczej spokrewnionej.  

     Analizując sytuację rodzin oraz dzieci w tych rodzinach należy również przywołać dane 

dotyczące kurateli w zakresie spraw opiekuńczych oraz nieletnich. W 2014 roku 16 rodzin 

było  objętych nadzorem kuratora,  w  kolejnym roku liczba ta utrzymała się na tym samym 

poziomie. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Cele i zadania programu. 

Cel  główny:  

Wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków 

sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1  

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.  

Zadania:  

1. zapewnienie dziecku będącemu w rodzinie przeżywającej trudności wsparcia  i 

pomocy asystenta rodziny;  

2. dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz dzieci niepodlegających 

obowiązkowi szkolnemu;  

3. monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;  

4. zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2  

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych  w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych 

funkcji   

Zadania:  

1. zapewnienie pomocy asystenta rodziny rodzinom przeżywającym trudności  w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej; 

2. organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców ; 

3. zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie i 

informowanie o miejscach, w których udziela się wsparcia i pomocy;  

4. działania aktywizujące społecznie i zawodowo na rzecz rodzin, w których 

członkowie rodziny pozostają bez pracy; 

5. monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin problemowych, dysfunkcyjnych i środowisk 

patologicznych, w których występują m.in.  problemy przemocy, uzależnień lub 

długotrwała choroba. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Zadania: 



1. udzielanie stypendiów i zasiłków szkolnych; 

2. prowadzenie świetlic środowiskowych; 

3. realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

4. popieranie aktywności dzieci i młodzieży poprzez sport, turystykę i rekreację. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży. 

Zadania: 

1. monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami i motywowanie do podjęcia 

leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi; 

2. realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 

zapobieganie szerzeniu się patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży; 

3. organizowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież 

oraz dla rodzin z dziećmi. 

 

V. Czas  realizacji programu 

Realizacja gminnego programu wspierania rodziny została zaplanowana na lata 2016-

2019. Jest to dokument otwarty, może podlegać okresowej weryfikacji, modyfikacji i 

uzupełnieniu. 

 

VI. Koordynator programu 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Poniecu. 

 

VII.  Odbiorcy programu 

a) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

b) rodziny, z których dziecko czasowo zostało umieszczone w pieczy zastępczej, 

c) dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

VIII. Realizatorzy programu 

Stworzenie sprawnego systemu wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym wymaga zaangażowania nie tylko jednostek samorządowych i publicznych, 

ale również organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. Instytucje tworzące 

system wsparcia rodziny w gminie Poniec: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Poniecu, 



2. Zespół Interdyscyplinarny w  Poniecu/ grupy robocze, 

3. Urząd Miejski w Poniecu, 

4. Posterunek Policji w  Poniecu, 

5. Gminne Centrum Kultury w Poniecu, 

6. Placówki Oświatowe, 

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniecu, 

8. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

9. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu, 

10. Związek Harcerstwa Polskiego - 6DH "Dziupla i Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty”  

11. sołectwa, 

12. Koła Gospodyń Wiejskich, 

13. Kościół Katolicki. 

 

IX. Spodziewane efekty to dążenie do: 

6. podnoszenia poziomu rozwoju profesjonalnych form pomocy rodzinie w 

środowisku, 

7. konsolidacji działań różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, 

instytucji, 

8. poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i wymagających 

wsparcia, 

9. wzrostu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, 

10. podnoszenia świadomości z zakresu planowania i funkcjonowania rodziny, 

11. zmniejszenia liczby rodzin dysfunkcyjnych, 

12. zmniejszenia liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, 

X. Monitorowanie i ewaluacja programu 

Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będzie poprzez przedkładanie w terminie do 31 

marca każdego roku, począwszy od 2017 roku, Burmistrzowi sprawozdań z realizacji 

Programu, sporządzonych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów 

uczestniczących w realizacji oraz sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z 

zakresu wspierania rodziny i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie. 

 

XI. Źródła finansowania programu 

Realizacja Programu będzie odbywać się w zakresie posiadanych środków budżetu 

gminy, budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł. 

 


