
UCHWAŁA NR V/37/19
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

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 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz 
art. 18 ust. 2, art. 18c oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 998, poz.1076, poz.1544, poz.2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Placówkę Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej – Świetlicę Socjoterapeutyczną 
z siedzibą w Hajnówce, ul. Ks. Ignacego Wierobieja 18.

§ 2. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hajnówce.

§ 3. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego zapewniającą dzieciom i młodzieży pozbawionym 
częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie opiekę i wychowanie jak 
również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Celem świetlicy jest łagodzenie 
niedostatków wychowawczych w rodzinie oraz przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania 
w społeczeństwie poprzez organizowanie działań stanowiących alternatywę dla występujących zjawisk 
patologicznych.

§ 4. Szczegółowe zadania oraz organizację placówki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

§ 5. Źródłem finansowania zobowiązań placówki będą:

1) środki finansowe przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,

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

3) zewnętrzne środki finansowania,

4) środki własne Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk
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