
Uchwała Nr IV/23/2015

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
dla Miasta Gniezna  na lata 2014 – 2022.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1, art. 110 ust. 10 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), Rada  
Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Gniezna 
na lata 2014 – 2022 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Obowiązek  opracowania  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych 

wynika z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst 

jednolity  z 2013  r.  poz.  182   ze  zm.),  który  stanowi,  że  do  zadań  własnych  gminy  o 

charakterze obowiązkowym 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  to  dokument  umożliwiający 

efektywne zarządzanie  rozwojem społecznym wskazujący konkretne  działania  i  programy 

społeczne  konieczne  do  wdrożenia,  wynikające  z  analizy  i  zrozumienia  problemów 

społecznych oraz ich specyficznego charakteru.

Przygotowana strategia  w zakresie  polityki  społecznej  pozwoli  na skoordynowanie 

działań  wszystkich  podmiotów  społecznych  funkcjonujących  w  Mieście  Gnieźnie  wokół 

wyznaczonych programów walki z wykluczeniem społecznym i przeciwdziałania problemom 

społecznym. W efekcie strategia stanie się narzędziem do właściwego podziału i racjonalnego 

wydatkowania środków publicznych kierowanych z budżetu Miasta  Gniezna na realizację 

zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


