
UCHWAŁA NR XXX/288/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych 
w formie pracy podwórkowej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 18 ust. 1, art. 18c ust.1, art. 24 ust. 1 pkt 3 oraz 
art. 176 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 821) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny tworzy się Placówki 
Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej pod nazwą: "Gralewianka" z siedzibą w Gralewie oraz pod 
nazwą: "Polichnianka" z siedzibą w Starym Polichnie, zwane dalej „Placówkami”. 

§ 2. Placówki, o których mowa w § 1 powyżej łączy się z jednostką organizacyjną – Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Santoku i działają one w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Santoku. 

§ 3. 1. Placówki przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Placówki realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży. 

§ 4. Podstawę funkcjonowania Placówek stanowi Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

§ 5. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych Placówek będą: 

a) dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, 

b) środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

c) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, 

d) zewnętrzne źródła finansowania. 

§ 6. Szczegółowe zadania i organizację Placówek określają Regulaminy Organizacyjne Placówek, ustalane 
przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Santok. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 września 2021. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 176 pkt. 3 lit c ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań
własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym prowadzenie placówek
wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci oraz praca z rodziną przeżywającą trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem placówki wsparcia dziennego jest zapewnienie
dzieciom bezpłatnej opieki i wychowania po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w szkole, a tym samym wsparcie rodziny. Placówka pełni również funkcję integracyjną, organizującą
dzieciom czas wolny i rozwijającą ich zainteresowania. Czas pracy placówek dostosowany będzie do
lokalnych potrzeb, jak również planu lekcji, rozkładu dowozów dzieci, czy okresu roku (wakacje, rok
szkolny). Placówki będą prowadzone w formie podwórkowej, prowadząc działania animacyjne
i socjoterapeutyczne.

W myśl art.18c Gmina może połączyć utworzoną placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny
podmiot wyznaczony do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Zakłada sie zlecenie
prowadzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej organizacji
pozarządowej.

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny jest zadaniem statutowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Santoku, stąd zasadne jest, aby tworzone placówki funkcjonowały w strukturze ośrodka. Przyjęcie
Uchwały pozwoli na kontynuowanie i rozwój podjętych przez Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku
interpersonalnych działań na rzecz wsparcia rodziny.
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