
UCHWAŁA NR VI/49/2015
RADY GMINY LIPIE

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXXVI/328/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 17 maja 
2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus w Gminie Lipie na lata 2014 – 2018”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/328/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu Rodzina Plus w Gminie Lipie na lata 2014 – 2018” zmienia się załącznik do uchwały, który 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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WSTĘP  

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju i wychowania dziecka. Rodzina kształtuje  

w dziecku jego osobowość, system wartości, poglądy oraz styl życia. Zmieniająca się sytuacja 

społeczno-gospodarcza spowodowała przemiany w życiu rodziny. Pojawiły się zagrożenia 

powodujące niejednokrotnie kryzys rodziny. Zwiększyła się liczba rodzin niepełnych, związków 

nieformalnych, rodzin małodzietnych. Ujemny przyrost naturalny kształtuje wewnętrzny potencjał 

społeczeństwa, również w wymiarze małej wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina.  

W Gminie Lipie sytuacja demograficzna na przestrzeni ostatnich pięciu lat przedstawia się 

następująco:  

Rok   liczba urodzonych dzieci   Liczba zawartych małżeństw  

2008       79             92  

2009       58                       89  

2010     78          72  

2011                                55           85  

2012     70                                                                69  

Dbałość o harmonijny rozwój młodego pokolenia jest zarówno obowiązkiem rodziny jak i instytucji 

zajmujących się edukacją, zdrowiem, oraz bezpieczeństwem, w tym także socjalnym.  

Każde kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej pogarsza sytuację materialną i stanowi często 

utrudnienia w dostępności do odpłatnych form aktywności społecznej.  

"Program Rodzina Plus w Gminie Lipie na lata 2014-2018" obejmuje zadania, zwłaszcza  

te wykraczające poza obligatoryjną działalność samorządu, niezdefiniowane w innych programach na 

rzecz rodziny - tworząc pakiet działań prorodzinnych skierowanych do rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie gminy Lipie. Kryterium jest posiadanie trojga lub więcej dzieci w wieku  

do 18 lat lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.  

I. CEL PROGRAMU  

CEL 1: Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego  

Bezpieczeństwo socjalne jest rozumiane jako realne gwarancje zaspokojenia potrzeb socjalnych 

jednostek i rodzin.  

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 

oraz wspieranie ich w procesie usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, poprzez realizację 

pracy socjalnej oraz udzielanie pomocy finansowej.  

Adresaci działań podejmowanych w zakresie celu 1:  

Rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.  
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ZADANIE:  

1. Wspieranie rodzin, które znalazły się w wyjątkowej sytuacji, jak również rodzin o niskim 

statusie materialnym realizowane będzie w szczególności poprzez:  

1.1 Wsparcie rodzin znajdujących się w wyjątkowej sytuacji związanej z narodzinami trojga lub 

więcej dzieci podczas jednego porodu poprzez przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

dziecka ze środków własnych gminy.  

1.2 Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych: (m.in. zapewnienie 

dzieciom i młodzieży posiłków w szkole, preferencje w przyjmowaniu dzieci z rodzin wielodzietnych 

na kolonie i obozy wakacyjne organizowane przez parafie, kuratorium oświaty).  

1.3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzin wielodzietnych zagrażających bytowi rodziny 

(pomoc żywnościowa).  

CEL 2. Poprawa jakości życia rodzin wielodzietnych 

Rodziny wielodzietne ponoszą większy trud wychowawczy, w porównaniu do mniej licznych rodzin. 

Wzrasta obciążenie rodzin wielodzietnych wychowaniem dzieci. Spowodowane jest to przedłużaniem 

się okresu nauki znacznej części młodzieży, a także, w sytuacji znacznego bezrobocia, brakiem 

możliwości usamodzielnienia się młodych osób. Niekorzystna relacja między liczbą osób 

osiągających dochody a liczbą osób pozostających na ich utrzymaniu –bez własnych dochodów, 

powoduje, że standard życia wielodzietnych gospodarstw domowych jest niższy niż rodzin 

bezdzietnych lub z 1-2 dzieci 

Adresaci działań podejmowanych w zakresie celu 2: 

Rodziny wielodzietne posiadające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do 24 

roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. 

ZADANIE 

1. Wspieranie rodzin oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin, realizowane 

będzie w szczególności poprzez: 

2.1 Przyznanie rodzinom wielodzietnym ulg stosowanych przez: 

a) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć włączenia się  

do przedsięwzięcia. 

2.2.Wprowadzenie karty "Rodzina +" jako potwierdzenia uprawnień do korzystania z instrumentów,  

o których mowa w pkt.2.1. 

2.3.Promocja działań podejmowanych w ramach Programu w Biuletynie Gminnym oraz na stronie 

internetowej www.lipie.pl . 

2.4 Realizacja innych działań na rzecz dziecka i rodziny, nieuwzględnionych w niniejszym Programie, 

a wynikających z rozeznanych potrzeb, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej Komisji Rady 

Gminy. 
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II. REALIZATORZY PROGRAMU 

Zadania wynikające z niniejszego Programu będą realizowane w głównej mierze przez Urząd Gminy 

w Lipiu oraz inne podmioty prywatne wyrażające chęć uczestnictwa w Programie. 

III. ZASADY FINANSOWANIA ORAZ KOSZTY PROGRAMU 

Środki na realizację niniejszego Programu pokrywane będą z budżetu gminy. 
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