
UCHWAŁA Nr 235/XLVIII/2014
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie  przyjęcia   Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2014-2020

          Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 549 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt. 1 i art. 110
ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze
zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

                                                             §   1

Uchwala się Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

                                                             §   2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

                                                             §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

              

                                                                                                  Jolanta Syska - Szymczak

 



                                                               Uzasadnienie

               Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku obowiązująca od 12 marca 2004

roku wprowadza jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym opracowanie i realizację

miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gostyninie została opracowana

w 2006 roku na lata 2006 – 2013. Obecnie dokument został zaktualizowany, a wprowadzone zmiany

zostały  poprzedzone  rozmowami,  spotkaniami  osób,  przedstawicieli  różnych  jednostek  z  terenu

miasta  Gostynina,  które  zajmują  się  problematyką  problemów  społecznych  w  swojej  pracy

zawodowej. W aktualizacji strategii wykorzystano również informacje pochodzące ze sprawozdań i

dokumentów  służbowych,  głównie  znajdujących  się  w  posiadaniu   MOPS   Gostynin,  oraz

bezpośrednie informacje uzyskane od pracowników socjalnych ośrodka. 

Ważną  częścią  strategii  społecznej  jest  wypracowanie  propozycji  projektowych,  głównie

związanych  z  europejskimi  funduszami  strukturalnymi.  Wzmacnia  to  system  instytucjonalnej

pomocy  o  nowe  formy  i  rodzi  partnerstwo  organizacyjno  –  finansowe,  co  daje  szanse  na

skuteczniejsze działania w sferze łagodzenia problemów społecznych w Gostyninie.

Podsumowując Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2013 –

2020  jest  aktualizacją  dotychczasowej  strategii  i  jest  rozwinięciem  (uzupełnieniem)

dotychczasowych działań oraz założeń programowych realizowanych w obszarze pomocy społecznej

w  Gminie  Miasta  Gostynina.  Opracowanie  strategii  stanie  się  instrumentem  umożliwiającym

podejmowanie  decyzji  w  najbliższym  okresie  i  odległej  perspektywie.  Ułatwi  także  dostęp  do

funduszy pozabudżetowych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. W większości bowiem

przypadków aplikacja o środki pozabudżetowe jest uwarunkowana wdrażaniem lokalnych strategii

rozwiązywania problemów społecznych.


