
Druk nr 269 

Uchwała Nr XXXV/…../2021 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 26 października 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna 

na lata 2021-2028. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2020r., poz. 1876 z późn.zm.), Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 

2021-2028, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Gminy Rydzyna na lata 2021-2028. 

 

Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z 

art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z 

późn. zm.). 

Strategia zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej  i prognozę zmian w zakresie 

objętym strategią, a także określa cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych 

działań, sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowych i wskaźniki realizacji działań. 

Uchwałą Nr XLIII/359/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie 

zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2014-2020 

przyjęto do realizacji Strategię obowiązującą do 2020r. W związku upływem terminu obowiązywania 

ww. Strategii, zaistniała potrzeba przyjęcia do realizacji nowej, opracowanej zgodnie z bieżącymi 

potrzebami. 

Strategia rozwiazywania problemów społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej polityki 

społecznej. Dokument określa wizję i misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których 

wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych i 

zminimalizowania ich skutków. 

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów 

pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno 

od posiadanych i pozyskiwanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i 

skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w 

tym organizacji pozarządowych.  

Biorąc powyższe pod uwagę projekt uchwały przekazuje się pod obrady Rady Miejskiej 

Rydzyny. 

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 

     Pomocy Społecznej w Rydzynie 

           /-/ Inga Kaminiarz  


