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UCHWAŁA NR XIII.175.2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Inkubator szczęścia” w ramach Działania 8.1. 
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Biała do realizacji projektu „Inkubator  

szczęścia” w ramach Działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 

i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja 

społeczna RPO WO  2014-2020. 

2. Gmina Biała nie wnosi wkładu własnego do w/w projektu, projekt w całości finansowany 

jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Białej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 Przewodnicząca Rady 

 
 

Sabina Gorek 
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Uzasadnienie

Powyższą uchwałą Rada Miejska w Białej wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Biała do realizacji projektu
„Inkubator szczęścia” w ramach Działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,
w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym (rodziny naturalne - szczególnie zagrożone utratą możliwości opieki nad dziećmi) z gminy Biała
w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2021 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
świadczonych lokalnie. Założenia projektowe koncentrują się na wsparciu rodziny przeżywającej problemy
opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie
z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Projekt promuje włączenie społeczne i walkę z ubóstwem w regionie oraz
przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji podejmując tematykę problemu rodziców samotnie
wychowujących dzieci, szczególnie kobiet. Założeniami projektu jest również wspieranie więzi uczuciowych
w rodzinie, integracja rodziny oraz pomoc w integrowaniu rodziny z otoczeniem.Do realizacji powyższych założeń
zaplanowano zaangażowanie specjalistów (asystent rodziny, socjoterapeuta, pedagog-mediator, psycholog, doradca
obywatelski, prawnik, doradca zawodowy) oraz rodzin wspierających, którzy przyczynią się do wzmocnienia
poczucia kontroli nad własnym życiem, zwiększenia umiejętności podejmowania decyzji początkowo w prostych
sprawach, ale dzięki pozytywnym rezultatom przyczyni się do zwiększenia motywacji do działania w sprawach
trudniejszych, co pozwoli na odzyskanie poczucia wartości i samooceny oraz wzbudzi przekonanie o słuszności
przejawiania pożądanych społecznie postaw.

Projekt „Inkubator Szczęścia” realizowany przez Fundację „Rodzinna Stacja” w partnerstwie z Gminą Biała
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Sporządziła:

Maria Klimowicz

Kierownik OPS w Białej

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;

3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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