
Projekt 

Uchwała Nr XXVII/195/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 

października 2020 r. 

W sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 

realizowanej przez wychowawcę 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 18 ust. 1 i 2, art. 18c i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) Rada Gminy 

Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Tworzy się placówkę wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę zwaną dalej „Placówką”. 

§ 2. 

Placówkę łączy się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Popielowie, a Placówka działa w 
ramach jego struktury organizacyjnej. 

§ 3. 

1. Podstawę funkcjonowania Placówki stanowi Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Popielowie. 

2. Szczegółowe zadania i organizację Placówki określa Regulamin organizacyjny Placówki nadany 
przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie. 

§ 4. 

Źródłem finansowania placówki będą: 

1) środki zewnętrzne pozyskane w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 

2) dochody własne Gminy, 

3) inne prawem dopuszczalne źródła. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

W celu realizacji zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej - III edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna Regionalnego Programu 



Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Opolu, powołuje się placówkę wsparcia dziennego w formie pracy 
podwórkowej realizowanej przez wychowawcę działającą zgodnie z zapisami ustawy o wparciu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821). 

Placówkę prowadzi Gmina i zgodnie z art. 18c ww. ustawy może połączyć ją z jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Popielowie, wtedy 
placówka działa w ramach GOPS. 

Włączenie placówki wsparcia dziennego w strukturę GOPS ma na celu zapewnienie sprawnej 
realizacji ww. projektu oraz optymalnego wykorzystania zasobów kadrowych i lokalowych. 

Zajęcia w formie pracy podwórkowej będą się odbywać w dwóch miejscowościach w świetlicach 
wiejskich, a do ich prowadzenia planowane jest zatrudnienie jednego wychowawcy w wymiarze ½ 
etatu w ramach projektu. 

Po zakończeniu projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” placówka będzie mogła 
kontynuować swoją działalność korzystając z innych źródeł finansowania. 


