
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA Nr …………………… 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia …………………………… 

 
 
 
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy  

Pleszew na lata 2006 – 2013  
 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 
 
 
 
 
§ 1 Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2006 – 2013  
  
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew 
  
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
  

 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr ……………….. Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ………………. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 
2006 – 2013.  
 
 
 

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych nakłada na 

gminy ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, która mówi, że „do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i 

innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (…)”. 

Strategia została opracowana przez zespół ds. opracowania gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych przy szerokim współudziale instytucji, organizacji 

pozarządowych, jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy, przedstawicieli środowisk i grup 

społecznych, stowarzyszeń i związków oraz osób zaangażowanych w problematykę pomocy 

społecznej.  

Strategia zawiera obszerną część diagnostyczną dotyczącą Miasta i Gminy Pleszew w 

sferze pomocy społecznej, analizę SWOT oraz cześć programową dotyczącą głównych 

płaszczyzn pomocy społecznej. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew 2006 – 

2013 jest dokumentem wymagającym monitoringu. W razie potrzeby niezbędne będą jego 

korekty i zmiany. Realizacja założeń Strategii pozwoli na poprawienie życia mieszkańców 

Miasta i Gminy Pleszew w sferze społecznej.  

 


