
Uchwała Nr IV/33/15 

Rady Miejskiej Gostynia 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy  

Gostyń na lata 2015-2020 

 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostyń na lata 

2015- 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 

 

/-/ Grzegorz Skorupski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr IV/33/15 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Gostyń na lata 2015 – 2020 

 

  Strategia w zakresie polityki społecznej ma charakter wieloletni i wyznacza kierunki 

rozwoju działań pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają na celu wyjście 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej. 

Wskazuje też nowe formy pomocy oraz różnorodne formy aktywności lokalnej, konieczne dla 

budowania spójnego systemu wsparcia społecznego. Celem niniejszej Strategii jest zaplanowanie 

działań, których realizacja przyczyni się do minimalizacji negatywnych zjawisk społecznych oraz 

do integracji społecznej i zawodowej grup i osób wykluczonych lub dyskryminowanych. Strategia 

tworzy podstawy do opracowania lokalnych programów i możliwości aplikowania o dostępne 

środki finansowe. Niniejsza Strategia zawiera dwa elementy niezbędne do efektywnej realizacji 

szeroko rozumianej pomocy społecznej, a mianowicie: diagnozę potrzeb i problemów, z którymi 

boryka się lokalna społeczność oraz długofalowy plan działań ukierunkowanych na eliminację 

ujawnionych dysfunkcji. Głównym celem pomocy społecznej w szerokim wymiarze jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać wykorzystując własne siły, uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacja 

przedstawionych w niniejszym dokumencie celów i działań powinna w znaczny sposób przyczynić 

się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. 

Podstawą prawną do opracowania dokumentu są art. 16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 marca z 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013, poz. 182 ze zm.), które zadaniem 

własnym gminy określają opracowanie i realizację 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. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

/-/ Grzegorz Skorupski 
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