
UCHWAŁA Nr XLI/47/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 19 października 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata  

2021 – 2022  

 

          Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i 3a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                       

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 1296, 1981 i 2270, z 2021 r. poz. 1, 66, 1079, 

1692 i 1700) 

 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 

         § 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/104/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego                                    

z dnia 8 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata  

2021 – 2022 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale III. Cele Programu: 

a) w zdaniu trzecim po tiret trzecie kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje tiret czwarte                

w brzmieniu: 

„- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności fizycznej oraz rozwoju indywidualnych 

zainteresowań wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”, 

b) w zdaniu czwartym po tiret trzecim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje tiret czwarte  

w brzmieniu: 

„- poprawa kondycji fizycznej wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

oraz wzrost zainteresowania wychowanków aktywnymi formami spędzania wolnego czasu”, 

2) w rozdziale IV. Metody Realizacji Programu w zdaniu pierwszym pkt 2 kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3. zajęć sportowych oraz zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania wychowanków 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”.   

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie  

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu 

należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Rada Powiatu na podstawie zidentyfikowanych potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.  

Programy aktywności lokalnej kierowane są do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków 

danej społeczności. 

 Przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/104/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r. 

Program Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022 został skierowany do wychowanków pieczy 

zastępczej umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu. 

W ramach programu dotychczas zrealizowano następujące formy wsparcia:  

- warsztaty z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych,  

- warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i finansowych,  

- warsztaty edukacyjno – integracyjne, wyjazdowe, 

- indywidualne zajęcia wyrównawcze, 

- warsztaty dla wychowawców i pedagogów Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych obejmujące 

wczesną interwencję w zakresie edukacji społeczno – finansowej dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, realizowana jest indywidualna terapia psychologiczna. 

Dotychczas realizowane formy wsparcia zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Dobry start – wsparcie 

aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego”. Projekt realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014 – 2021. 

W trakcie realizacji projektu zauważono potrzebę, potwierdzoną przez wychowanków biorących udział 

w projekcie, zorganizowania dodatkowych zajęć, w szczególności o charakterze sportowym 

oraz polegających na rozwijaniu indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży. 

Wprowadzenie zmian do treści Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022, polegających 

na rozszerzeniu metod realizacji Programu o zajęcia sportowe oraz inne zajęcia rozwijające 

zainteresowania, przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz wzrostu zainteresowania 

wychowanków aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Proponowana zmiana jest również 



zgodna z  celem głównym Programu, którym jest rozwój społeczny poprzez aktywizowanie i integrację 

lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Realizacja dodatkowych form wsparcia kierowanych do wychowanków Placówek Opiekuńczo –

Wychowawczych, określonych w niniejszej uchwale zmieniającej (uzupełniającej) Program, zostanie 

sfinansowana ze środków własnych Powiatu pochodzących z niewydatkowanych środków finansowych 

w ramach projektu pn. „Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców 

powiatu grudziądzkiego”, nie podlegających zwrotowi lecz stanowiących dochód budżetu Powiatu 

(projekt rozliczany metodą uproszczoną tj. kwotami ryczałtowymi). 

 Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

  

  Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


