
Załącznik do uchwały  

Nr XXXI/167/2021 

Rady Gminy Sadkowice 

z  dnia  28 stycznia 2021 r.                                  

 

VI. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 

Cel szczegółowy 1 

Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Zadania Realizator zadania Termin realizacji 

Udzielenie pomocy materialnej w postaci 

zasiłków stałych, okresowych, celowych 

rodzinom żyjącym w trudnych warunkach 

materialno-bytowych. 

 

GOPS Sadkowice 

UG 

w Sadkowicach 

Zadanie będzie 

realizowane stale 

w latach 2019-2021 

 

 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin 

ubogich gorących posiłków w szkole oraz 

w przedszkolu 

GOPS Sadkowice 

UG 

w Sadkowicach 

Placówki 

Oświatowe 

Zadanie będzie 

realizowane stale 

w latach 2019-2021 

za wyjątkiem: ferii 

oraz wakacji 

 

 

Udzielenie stypendiów i zasiłków szkolnych 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich dochodów 

rodziny 

GOPS Sadkowice Zadanie będzie 

realizowane w latach 

2019-2021  w każdym 

roku szkolnym  

 

Pomoc w zaopatrzeniu dzieci i młodzież 

w artykuły szkolne  i podręczniki 

UG 

w Sadkowicach 

Placówki 

oświatowe 

Zadanie będzie 

realizowane w latach 

2019-2021  na 

rozpoczęcie każdego 

roku szkolnego 



Udzielanie wsparcia kobietom w ciąży 

powikłanej , kobietom w sytuacji niepowodzeń 

położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, 

u których zdiagnozowano „ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu” 

GOPS Sadkowice Zadanie będzie 

realizowane w latach 

2019-2021 w razie 

zaistniałej sytuacji 

Cel szczegółowy 2 

Wspieranie rodzin zagrożonych zjawiskiem patologii, rodzin dysfunkcyjnych 

w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwolenie możliwości 

tkwiących w rodzinach 

Systematyczna praca socjalna z rodzinami 

z problemem opiekuńczo-wychowawczym 

polegająca m.in. na diagnozie problemów 

w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 

wydolności opiekuńczo-wychowawczej, 

zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji 

dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i 

rówieśniczym. 

 

GOPS Sadkowice 

Placówki Oświatowe 

Sąd Rejonowy w Rawie 

Mazowieckiej 

Zadanie będzie 

realizowane stale 

w latach 2019 - 

2021 

Zwiększenie zakresu poradnictwa rodzinnego, 

prawnego, prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień od alkoholu oraz innych środków 

psychotropowych. 

GOPS Sadkowice 

UG w Sadkowicach 

GKRPA w Sadkowicach 

Placówki Oświatowe 

Sąd Rejonowy w Rawie 

Mazowieckie 

 

Zadanie będzie 

realizowane stale 

w latach 2019 - 

2021 

 

Zapewnienie pomocy rodzinom bezradnym 

i niewydolnym w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych przez 

przydzielenie asystenta rodziny. 

GOPS Sadkowice 

Sąd Rejonowy w Rawie 

Mazowieckiej 

Zadanie będzie 

realizowane stale 

w latach 2019 – 

2021 

 



Cel szczegółowy 3 

Wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży 

Współpraca ze szkołami w zakresie 

rozwiązywania problemów wychowawczych 

dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

GOPS Sadkowice 

UG w Sadkowicach 

Placówki Oświatowe 

Zadanie będzie 

realizowane stale 

w latach 2019 – 

2021 w każdym 

roku szkolnym  

Wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z 

rodzin ubogich, patologicznych w rozwijaniu 

ich zainteresowań, uzdolnień 

GOPS Sadkowice 

UG w Sadkowicach 

Placówki oświatowe 

Zadanie będzie 

realizowane stale 

w latach 2019 - 

2021 

Promowanie aktywności dzieci i młodzieży 

poprzez organizacje różnego typu zajęć 

pozalekcyjnych, wspieranie idei wolontariatu 

itp. 

GOPS Sadkowice 

UG w Sadkowicach 

Placówki oświatowe 

Zadanie będzie 

realizowane stale 

w latach 2019 – 

2021 w każdym 

roku szkolnym 

 

Uświadamianie rodzicom oraz opiekunom 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy potrzeb 

edukacyjnych, wprowadzanie innych zajęć 

korekcyjno-wychowawczych. 

GOPS Sadkowice 

UG w Sadkowicach 

Placówki oświatowe 

Zadanie będzie 

realizowane 

w miarę potrzeb 

w latach 2019-

2021 

    

 

X.MONITORING I EWALUACJA 

1. Program Wspierania Rodziny w Gminie Sadkowice w latach 2019 -2021 nie stanowi 

zbioru zamkniętego. Wraz z rozpoznawanymi potrzebami możliwe jest projektowanie 

nowych przedsięwzięć, będących odpowiedzią na aktualne wyzwania. Instytucją 

odpowiedzialną za wdrożenie i koordynację Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sadkowicach, koordynatorem programu Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sadkowicach. 

2. Wójt Gminy Sadkowice sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu 

Wspierania Rodziny i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów 

wyznaczonych w Programie. 



3. Rada Gminy Sadkowice po zasięgnięciu opinii jednostek realizujących Program może 

w uzasadnionych przypadkach określić bieżące kierunki w zakresie Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały 

Zasadnym jest podjęcie powyżej uchwały ze względu na wystąpienie pokontrolne z dnia 26 

listopada 2020 roku, w którym kontrolujący w stosunku do uchwały Nr VIII/50/2019 z dnia 

10 kwietnia 2019 r. podnieśli brak wskazania konkretnych terminów realizacji 

poszczególnych działań oraz brak wyznaczenia osoby koordynatora. Przygotowany projekt 

ma na celu wyeliminowanie powyższych nieścisłości.    


