
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr … … … 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … … … … … r. 

 

w sprawie: uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek na lata 

                    2019-2021 

 

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

(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 998 ze  zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje; 

 

§ 1. 

Uchwala się Program Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek na lata 2019-2021 

stanowiący złącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka oraz Kierownikowi 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

    

            Janina  Moława  

  



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z treścią art.176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze  zm.), rada gminy, biorąc pod 

uwagę potrzeby związane z realizacją zadań, o których mowa w dyrektywach powyższych 

przepisów, uchwala gminne programy wspierania rodziny. 

Zadaniem programu wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez 

tworzenie systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób, aby była 

w stanie samodzielnie zmierzyć się z własnymi problemami. Pomoc powinna mieć na celu 

podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról 

społecznych poprzez wzmocnienie zasobów tkwiących w poszczególnych członkach rodziny, 

poprawę jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziców 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Aby skutecznie zapobiegać  dysfunkcji rodziny koniecznością jest zaangażowanie wszystkich 

instytucji, które wspierają rodzinę. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie odpowiednich 

warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży w taki sposób, aby zapobiegać powielaniu 

nieprawidłowych wzorców w przyszłości. Pozostawienie rodzin bez fachowego dla nich 

wsparcia i pomocy specjalistycznej może spowodować wzrost zjawiska ich degradacji 

i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami. Ważne jest by pomoc specjalistyczna 

(psychologiczna, socjalna, prawna…) mogła być dla rodzin ubogich bezpłatna. W pierwszej 

kolejności rodzinna powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzania się ze swoimi 

problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku 

oraz stymulować aktywność własną, wyzwalać potencjał i pozwalać na uczenie się nowych 

umiejętności. Pomoc powinna przede wszystkim być nakierowana na wsparcie dziecka 

w rodzinie i w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, organizacji 

pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka. 

System wspierania rodziny i pieczy zastępczej został utworzony także ze względu na dobro 

dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą 

samodzielność życiową. Nadto, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, 

dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju, dla dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci. 

Przekonanie, że skuteczna pomoc dla rodzin przezwyciężających trudności w opiekowaniu się 

i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

głównie przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących wspólnie 

z dziećmi i rodzicami.  

Źródła finansowania Programu: 

• Środki własne, 

• Dotacje z budżetu państwa, 

• Dotacje z programów rządowych, 

• Fundusze unijne, 

• Środki sponsorów. 

 


