
Uchwała Nr XXVIII/223/09
Rady Gminy Masłów

z dnia 05 lutego 2009 roku

w sprawie:  uchwalenia  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych 

Gminy Masłów na lata 2009-2015

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  

o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  

z późniejszymi zmianami)  oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008r Dz. U. Nr 115, poz. 728) Rada Gminy 

Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów

na lata 2009-2015, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

/-/ Genowefa Jaros



Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Masłów z dnia 05 lutego 2009r. 

w sprawie: uchwalenia Gminnej  Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Masłów na lata 2009-2015

Zgodnie z art.  17  ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(tekst jednolity z 2008r Dz. U. Nr 115, poz. 728) 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.

Przedmiotowa  strategia  określa  kierunki  strategicznych  działań  w  odniesieniu  do 

rzeczywistych problemów występujących na trenie Gminy Masłów min. bezrobocia, pomocy 

na  rzecz  osób  dotkniętych  problemem  alkoholowym,  osób  niepełnosprawnych,  starszych, 

rodzin i dzieci. Wskazuje  skuteczne metody ich rozwiązywania oraz ustala formy i zasady 

współpracy pomiędzy  instytucjami  oraz możliwość pozyskania środków unijnych tak,  by 

sprawniej realizowały one zadania z zakresu problemów społecznych.

         Opracowana strategia jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne 

znaczenie  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  społecznego  mieszkańców  gminy.  Wyznacza 

kierunki  i  ramy  dla  planowanych  zmian.  W  miarę  zmieniającej  się  sytuacji  społecznej 

strategia  może być  uzupełniana   o nowe działania  i  cele.  W trakcie  realizacji  będzie  ona 

poddawana stałej kontroli, czy przyjęte cele i zadania są nadal aktualne oraz czy nie zmieniły 

swojej hierarchii.

Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 

1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  

z późniejszymi  zmianami)   oraz art.  17 ust.  1 pkt. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008r Dz. U. Nr 115, poz. 728).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.




