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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 2 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18c ust. 1, 
art. 24 ust. 1 pkt 3, 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 oraz z 2021 r. poz. 159), Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1.  W celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka 
tworzy się placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę oraz opiekuńczej. 

§ 2.  Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

§ 3.  Placówce nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  Szczegółowe zadania oraz organizację placówki określa regulamin placówki zatwierdzony przez 
Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie 

§ 5.  Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych placówki będą: 

1) Dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, w tym środki pochodzące z opłat z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych; 

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej; 

3) Dotacje celowe i granty, w tym środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 6.  Placówkę wsparcia dziennego łączy się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turawie 
i działa ona w strukturze organizacyjnej tego Ośrodka. 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Turawa 

z dnia....................2021 r. 

STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

Młodzieżowa B.A.Z.A. Turawa w Turawie 

PROWADZONEJ W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ 
WYCHOWAWCĘ 

§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1. Placówce – należy rozumieć jako Placówkę Wsparcia Dziennego Młodzieżowa B.A.Z.A. Turawa                      
w Turawie; 

2. Regulaminie – należy rozumieć jako Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Młodzieżowa B.A.Z.A. 
Turawa w Turawie. 

Rozdział 1. 
Podstawa prawna 

§ 2. Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie: 

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
2020 poz. 821 z późniejszymi zmianami). 

Rozdział 2. 
Postanowienia ogólne 

§ 3. 1.  Placówka działa w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie 
i obejmuje swoim działaniem teren Gminy Turawa. 

2. Placówka mieści się w lokalu przy ul. Opolskiej 33 w Turawie. 

§ 4. 1.  Placówką kieruje  oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik – 
wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego w Turawie przy współpracy z Koordynatorem Sekcji Pracy 
Socjalnej, Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych oraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turawie. 

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie wykonuje czynności pracodawcy 
w stosunku do pracowników zatrudnionych w Placówce. 

3. W czasie nieobecności Kierownika Placówki jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie lub przez Koordynatora Sekcji Pracy Socjalnej. 

§ 5. 1.  Placówka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w  połączonych formach: 

1) opiekuńczej – zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę 
i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań; 

2) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – realizuje działania animacyjne 
i socjoterapeutyczne. 

Rozdział 3. 
Organizacja 

§ 6. 1.  Placówka organizuje zajęcia wychowawcze dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości 
psychofizycznych wychowanków. 

2. Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 17:00. 

3. Możliwa jest organizacja zajęć w innych terminach i innym wymiarze godzin uwzględniając potrzeby 
wychowanków i możliwości organizacyjne Placówki. 
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4. Dopuszcza się organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży poza Placówką, w tym zajęcia plenerowe, 
wydarzenia kulturalno-sportowe, wyjazdy, wycieczki. 

§ 7. 1.  Do Placówki przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, zamieszkujące Gminę Turawa. 

2. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, za wyjątkiem sytuacji, w której dziecko 
zostało skierowane przez Sąd. 

§ 8. Szczegółową organizację pracy Placówki określa Regulamin Placówki zatwierdzony przez Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 9. 1.  Podstawą gospodarki finansowej Placówki Wsparcia Dziennego w Turawie jest roczny plan 
finansowy. 

2. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych Placówki będą: 

1) Dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, w tym środki pochodzące z opłat z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych; 

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej; 

3) Dotacje celowe i granty, w tym środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Id: 39752604-D634-43EE-B2DD-0A90BCFAE6BE. Projekt Strona 2



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 176 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia

9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) do zadań własnych gminy należy

tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z

rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych poprzez prowadzenie

placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

Celem placówki jest zapewnienie dzieciom bezpłatnej opieki i wychowania po zakończonych

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole,a tym samym wsparcie rodzin. Placówka będzie pełniła

,również funkcję integracyjną, organizującą dzieciom czas wolny i rozwijającą ich zainteresowania.

W myśl art.18c ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Gmina może połączyć utworzoną placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony

do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek

pomocy społecznej, placówka wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z

rodziną działa w ramach tego ośrodka. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny jest zadaniem

Statutowym GOPS, stąd zasadne jest, aby tworzona placówka funkcjonowała w strukturze ośrodka.

Ponadto utworzenie placówki wsparcia dziennego jest realizacją zaleceń pokontrolnych,

wynikających z pkt. IX 6. wystąpienia pokontrolnego z dnia 23.01.2020 r..

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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