UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowy Dwór Gdański na lata 20162018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016
roku, poz. 446 z późn.zm.), w związku z art. 176, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U. z 2016 roku, poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowy Dwór Gdański na lata
2016-2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 został opracowany na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Powołany przepis
stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania
rodziny.
Gminny Program Wspierania Rodziny kładzie szczególny nacisk na wsparcie rodziny, które powinno mieć
charakter kompleksowy, spójny dostosowany do potrzeb konkretnej rodziny. Wsparcie ze strony osób i instytucji
powołanych do tego zadania ma istotne znaczenie w profilaktyce skierowanej do rodzin, które tego wymagają.
Celem działań profilaktycznych jest zapobieganie negatywnym zjawiskom, zarówno tym które mogą zaistnieć jak i
tym które już istnieją. Rezultatem Programu ma być ograniczenie patologii społecznej, poprawa sytuacji dziecka i
rodziny, poczucie bezpieczeństwa socjalnego, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie
skutecznego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.
Realizacja programu będzie odbywać się w zakresie posiadanych środków budżetu gminy, budżetu państwa oraz
środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
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