
UCHWAŁANR XXXVII/289/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

                                          z  dnia  31 października 2013 roku 
   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 
 
 
               Na podstawie art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz . 135 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co 
następuje: 
 
 
 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/289/2013 
Rady Miejskiej w Kietrzu  
z dnia 31 października 2013 r. 

 
 
GMINNY  PROGRAM  WSPIERANIA  RODZINY  NA  LATA  2013 – 2015. 
 
 
 I .Wstęp. 
 
    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na 
władze samorządowe obowiązek szczególnego wspierania rodzin borykających się z 
problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Działania tego typu podejmowane są od wielu lat 
zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego i placówki oświatowe po działające na 
terenie gminy  wspólnoty religijne i organizacje pożytku publicznego. Biorąc jednak pod 
uwagę coraz większy wachlarz problemów z jakimi stykają się instytucje i osoby prowadzące 
działania na rzecz rodzin, gminny program pozwoli na lepszą koordynację tych działań oraz 
możliwość ich monitorowania i poszerzania metod efektywnej pracy z rodzinami 
dysfunkcyjnymi. 
Podstawę prawną działań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 
2013-2015 stanowią : 
1)Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst 
jednolity:  
Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.) 
2)Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
182 i poz.509 z późn. zm.) 
3)Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 
r. Nr 180 poz. 1493 z późn . zm.) 
4)Ustawa z dnia 26 października 1982 roku wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.) 
 
II. Adresaci programu. 
 
  Program skierowany jest do  dzieci i rodzin z terenu gminy Kietrz, ze szczególnym 
uwzględnieniem  środowisk w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze, 
objętych kuratelą sadową oraz rodzin posiadających dzieci w których uruchomiono procedurę 
Niebieskiej Karty i rodzin z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 
 
III. Diagnoza. 
 Wg. stanu na 31 grudnia 2012 roku Gmina Kietrz liczyła 11 371 mieszkańców, w tym 5951 
kobiet (895 w wieku 0-17 lat) i 5420 mężczyzn (942 w wieku 0-17 lat).W ewidencji 
Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach figurowały 802 osoby bezrobotne z gminy 
Kietrz, z czego 111 z prawem do zasiłku i 691 bez prawa do zasiłku. Z pomocy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu skorzystało 357 rodzin, w tym 154 rodzin z dziećmi 
(w tym 48 rodzin niepełnych i 20 rodzin wielodzietnych). Główne powody przyznania 
pomocy z MOPS to: ubóstwo -316,bezrobocie -217, niepełnosprawność – 114, bezradność w 
sprawach opiekuńczo – wychowawczych -68, alkoholizm -50. W 2012 roku w gminie Kietrz 
założono 39 Niebieskich Kart, wsparciem psychologiczno-terapeutycznym objęto 81 osób. 
Pod nadzorem kuratorów sadowych znajduje się 36 rodzin, 10 dzieci z terenu gminy Kietrz 
przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 8 w rodzinach zastępczych. 



 
IV. Zasoby. 
Instytucje działające na terenie gminy Kietrz zajmujące się wspieraniem rodziny będące 
jednocześnie realizatorami Gminnego Programu Wspierania Rodziny: 
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu (4 pracowników socjalnych, od 2014 roku 
również 1 asystent rodziny) 
b) Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
c) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
d) placówki oświatowe: 
-Zespół Szkół w Kietrzu 
-Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Kietrzu 
-Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Cerekwii 
-Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna 
Społeczność Dzierżysławia 
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Nasiedlu prowadzona przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu 
-Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Pilszczu prowadzona przez 
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu 
-Publiczna Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Ściborzycach Wielkich 
prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich ,,Ścibor”  
e)Komisariat Policji w Kietrzu 
f)kuratorzy sądowi 
g)Punkt Konsultacyjny (terapeuta ds. uzależnień i psycholog) 
h) placówki służby zdrowia ; 
- Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu 
- Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Cerekwii 
- Stacja Opieki Caritas diecezji opolskiej w Kietrzu 
-organizacje pozarządowe (organizacje pożytku publicznego i wspólnoty religijne działające 
na terenie gminy Kietrz) 
 
V. Cel Programu. 
Głównym celem programu jest stworzenie spójnego systemu działania na rzecz rodzin. Do 
realizacji tego celu konieczne będą cele szczegółowe, takie jak: 

1) Promocja wartości rodzinnych (organizowanie imprez o charakterze rodzinnym, 
organizowanie form integracji środowiskowej, wspieranie działań na rzecz kontaktów 
międzypokoleniowych, działania edukacyjne). 

Realizatorzy – władze samorządowe, placówki oświatowe, organizacje wyznaniowe i pożytku 
publicznego, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2) Wspieranie rodziny w formie zabezpieczania  jej warunków bytowych (pomoc 
materialna i rzeczowa). 

Realizatorzy -MOPS Kietrz, organizacje pożytku publicznego. 
3) Praca z rodziną dysfunkcyjną (praca socjalna, interwencja kryzysowa, terapia). 

Realizatorzy: MOPS Kietrz, placówki oświatowe, policja, kuratorzy sądowi, Gminna Komisja 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, 
terapeuta, psycholog, służba zdrowia. 
 
VI . Finanse. 
Źródła finansowania Programu: 
 1)Budżet gminy Kietrz 
 2)Środki unijne 



 3)Środki własne realizatorów. 
 
VII. Spodziewane efekty Programu:                                                                                                                           

− poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych, 
− polepszenie jakości usług świadczonych na rzecz rodziny na terenie Gminy Kietrz, 
− zahamowanie negatywnych zjawisk w formie marginalizacji i wykluczenia 

społecznego rodzin, 
− wzrost aktywności środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych, 
− utrwalanie postaw prorodzinnych. 

 
VIII. Monitoring i ewaluacja Programu 
 
Corocznie w terminie do 31 marca Burmistrz Kietrz będzie przedkładał Radzie Miejskiej w 
Kietrzu informacje o sposobie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z 
sprawozdaniem dotyczącym realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 
 
 
 
 
 
 


