
UCHWALA NR XV/98/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 lutego 2012 r. 

w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim na podmiot 
organizujący pracę z rodziną 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 l r. Nr 
142,poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 10 ust. I i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 20 II r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: 

§ l. Wyznacza się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim na podmiot organizujący 
pracę z rodziną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

mgr inż. 
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Uzasadnienie 
Z dniem l stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 20llr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887). 

Zgodnie z art. 8 wspomnianej ustawy rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych burmistrz zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

l) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny; 

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

5) pomocy w integracji rodziny; 

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7) dążeniu do reintegracji rodziny. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

l) pracy z rodziną; 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: 

l) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny; 

2) placówek wsparcia dziennego; 

3) rodzin wspierających. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy, prace z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła 
realizację tego zadania. W katalogu podmiotów znajduje się ośrodek pomocy społecznej. Wobec powyższego 
zasadnym jest podjęcie uchwały wyznaczającej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podmiot organizujący 
prace z rodziną. 
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