
 

 

                                                                                                        

UCHWAŁA   NR  VIII / 34/2015 

RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH 

z dnia   18 czerwca 2015r 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Janowice Wielkie na lata 2015-2022 

 

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

(t.j.: Dz. U z 2013 roku poz. 594 ze zm.) art. 16b ust 1 i 2  oraz art. 17 ust. 1 pkt 1  ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada   Gminy  w   

Janowicach  Wielkich  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Janowice 

Wielkie na lata 2015-2022 stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy  Janowice  Wielkie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Art.18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U z 2013 roku poz. 

594 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy. 

Zgodnie z  art.16 b ust.1 oraz art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, które wskazują, że do zadań własnych 

o charakterze obowiązkowym gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Janowice Wielkie na  lata  2015-2022 jest wieloletnim 

i najważniejszym dokumentem programowym stanowiącym o realizowanej lokalnej polityce społecznej. Ma istotne 

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

W myśl art. 16b ust 2 cytowanej powyżej ustawy strategia rozwiązywania problemów społecznych zawiera w 

szczególności: 

1)   diagnozę sytuacji społecznej; 

2)   prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

3)   określenie: 

 celów strategicznych projektowanych zmian, 

 kierunków niezbędnych działań, 

 sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

 wskaźników realizacji działań. 
W/wym. strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami  pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami 

działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, 

pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Dla  efektywnego rozwoju i 

stabilizacji Gminy istotne znaczenie ma przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców, umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, a także stworzenie efektywnego  

i sprawnie działającego systemu pomocy społecznej.  

Powyższy projekt uchwały został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami 

występującymi na terenie gminy.  

W świetle powyższego podjęcie uchwały  jest  w pełni zasadne. 


