
Projekt Uchwały Nr ...../..../2014 

Rady Miejskiej w Gniewie 

z dnia ......... października 2014 r. 

w sprawie „Aktualizacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta  
i Gminy Gniew na okres 2014-2020”. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r., poz.594 z późn. zmian.), w związku z 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 z 
późn. zmian.) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1356 z późn. zmian.) 
oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. 
Dz. U. 2012 r., poz.124 z późn. zmian.) Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje:  

§1. Przyjmuje się „ Aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Miasta i Gminy Gniew na okres 2014-2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew oraz 
Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§4. Traci moc Uchwała Nr XLVII/383/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 maja 2010 r. 
w sprawie „Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta  
i Gminy Gniew na okres 2010-2013” 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Nr …//2014 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w art.17 ust. 1 określa, że do zadań 
własnych 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. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowią część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
dla Miasta i Gminy Gniew na okres 2010-2013” w znacznej części straciła swą aktualność i 
zaistniała konieczność jej ponownego opracowania. W tym celu Kierownik M-GOPS w 
Gniewie powołał zespół wyłoniony spośród pracowników tej jednostki. Niniejsze 
opracowanie stanowi efekt dwumiesięcznej pracy tej grupy. Zaktualizowana "Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Gniew na okres 2014-2020” jest 
niezbędna w aplikowaniu o środki z funduszy unijnych. Określono w niej misję, kierunki 
działania, priorytety, przeprowadzono analizę SWOT. Środki na realizację zadań 
wynikających ze strategii będą pochodziły z budżetów gminnych instytucji, organizacji, 
stowarzyszeń, jednostek budżetowych oraz będą pozyskiwane z różnych źródeł i funduszy 
unijnych. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 
 


