
Uchwala Nr .. ... ./2015 
Rady Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia . .... .. . . 2015 roku 

w sprawie zmiany „Powiatowego p rogramu rozwoju pieczy zastępczej na Jata 2015 - 2017" 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), Rada Powiatu 
Krośnieńskiego 

uchwala co następuj e: 

§1 

W Uchwale Nr II/17/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w rozdziale 
IV „ Coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych dla Powiatu Krośnie1iskiego ", Tabela 
przedstawiająca zakładany limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2015-2017 otrzymuje 
brzmienie: 

2014 2015 2016 2017 -Zawodowe rodziny zastępcze 

9 9 w Powiecie Krośnieńskim 6 8 

- w tym specjalistyczne 1 1 1 1 
- w tym zawodowa pelniąca o o 1 1 funlq:ie pogotowia rodzinnego 
Różnica w liczbie rodzin 
zastępczych zawodowych 

1 w stosurtl.."U do roku ooorzedni e110 2 1 o 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. W Uchwale Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr 1111712014 z dnia 17 grudnia 2014 r„ planowano sukcesywnie tworzyć rodziny zastępcze zawodowe, tak, by w 201 7 r. było ich łącznie 9. Ze względu na konieczność zapewnienia Yiiłaściwej opieki dzieciom pozbawionym opie/...i i wychowania w rodzinie biologicznej - 4 sierot zupełnych, wśród których jest dwoje dzieci niepełnosprawnych; niezbędne stało się przyśpieszen ie procesu utworzenia dodatkowej rodziny zastępczej zawodowej, a tym samym zmiana przyjętej w 2014 r. Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego. 
Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia opie/...i dzieciom do lat 1 O doprowadzonym p rzez Policję, Straż Graniczną, lub umieszczenia dziecka na wniosek rodziców, samego dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. l 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - czyli w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie; została wyznaczona rodzina zastępcza zawodowa, która jest zawsze w pogotowiu i zapewnia opiekę w sytuacjach kryzysowych. Biorąc pod uwagę konieczność uprawomocnienia tej formy opieki nad dziećmi, zgodnie z wytycznymi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jedna z dotychczasowych rodzin zastępczych zawodowych, która tę funkcję pełni już od 2014 roku, otrzyma z dniem 1 stycznia 2016 r. status pogotowia rodzinnego. 

Proponowana zmiana uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017" świadczy o właściwym reagowaniu Powiatu na pojawiające się potrzeby w zakresie zapewnienia opieki i W)lchowania dzieciom wychowującym się poza rodziną biologiczną. Jednocześnie, w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb w tym zakresie, niniejszy do/a,m1ent może być ponownie nowelizowany, tak, aby możliwie najpełniej zabezpieczyć potrzeby dzieci wychowujących się poza rodziną biologiczną. 


