
ZARZĄDZENIE NR 2149/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 6 października 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Miejską
Kraków programów z zakresu opieki nad dzieckiem w ramach konkursów ogłaszanych 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Miejską Kraków 
programów z zakresu opieki nad dzieckiem w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Miejską Kraków programów z zakresu 
opieki nad dzieckiem w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, art. 19 pkt 4 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. 
zm./ oraz art.167 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005
nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, Rada Miasta Krakowa, uchwala co następuje:

§ 1.
Gmina Miejska Kraków wyraża wolę realizacji programów z zakresu opieki nad 

dzieckiem i rodziną pn: „Kocham. Wychowuję. Pracuję. Jestem rodzicem zastępczym”, „Na 
huśtawce. Wspieranie osób prowadzących rodzinne domy dziecka”, „WIEM Wypoczynek –
Inspiracja – Edukacja - Miłość”, finansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje 11 rodzinnych domów dziecka (10 
niepublicznych i jeden publiczny) zapewniających opieką dla 81 dzieci. Ponadto w 60 
niespokrewnionych z dzieckiem, niezawodowych rodzinach zastępczych, na podstawie 
postanowienia sądu, przebywa 72 dzieci. Takie formy opieki są najbardziej zbliżone do 
warunków domu rodzinnego. Wspólne wyjazdy, szkolenia, warsztaty podnoszą kwalifikacje i 
umiejętności osób związanych z rodzicielstwem zastępczym. Pozwalają na integrację w 
środowisku, wzajemną wymianę doświadczeń oraz dodatkową pomoc ze strony 
wykwalifikowanych specjalistów. 

Realizacja programów w zakresie propagowania i wspierania rodzinnej opieki 
zastępczej pozwala na polepszenie jakości wykonywanego zadania oraz na pozyskiwanie 
nowych kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki.

Programy: „Kocham. Wychowuję. Pracuję. Jestem rodzicem zastępczym”, „Na 
huśtawce. Wspieranie osób prowadzących rodzinne domy dziecka”, „WIEM Wypoczynek –
Inspiracja – Edukacja - Miłość” finansowane są ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (80% wartości projektu) oraz środków własnych Gminy Miejskiej Kraków (20% 
wartości realizowanego projektu). Środki własne obejmują koszt pracy pracowników MOPS 
– pracowników socjalnych, obsługi administracyjnej, kadrowej i finansowej realizowanych 
zadań, wykorzystania sprzętu i materiałów biurowych.


