
           projekt 

 

UCHWAŁA NR ………….. 

RADY GMINY TYMBARK 

z dnia ……………… 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Tymbark na lata 2021 - 2026. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tymbark           

na lata 2021 – 2026, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

Opracowała: Dorota Ogórek 

Sprawdził pod względem prawnym .......................................... 

Zatwierdził ................................................................................. 

Przekazano do Rady Gminy w dniu ............................................. 

Nr rejestru spraw kierowanych do Rady Gminy .......................... 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) 

zobowiązuje gminę do opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego 

ryzyka (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy). 

Strategia zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (art. 16 b ust. 2) zawiera 

w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz 

określa cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji 

Strategii oraz jej ramy finansowe i wskaźniki realizacji działań. 

Strategia stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności 

tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz doprowadzić do integracji 

społecznej. 

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów                   

i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych 

będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak 

również aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej  

i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tymbark na lata 2021-2026 

jest kontynuacją Strategii realizowanej na lata 2014-2020. 

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały uważam za zasadne. 

 


