
 

Uchwała Nr XXXVIII/247/2021 

Rady Gminy Łabowa 

z dnia 22-02-2021  

  

 w sprawie:  przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie  Łabowa  na lata 2021 – 2028. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 713 ) w związku z przepisem art. 16b oraz art. 

17 ust.1  pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 r. poz. 1876) Rada Gminy Łabowa  uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabowa  na 

lata 2021 – 2028, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie  Łabowa  na lata 2021-2028 

Zarządzeniem Wójta Gminy Łabowa  Nr 141/2020 z dnia 2 września 2020 roku  

został powołany  zespół do Opracowania  Gminnej Strategii  Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2021-2028.  

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika 

z art. 16 b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). 

Poprzednia Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Łabowa   na lata 2014-2020 , przestała obowiązywań  z dniem 1 stycznia 2021 roku  

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabowa  na lata 

2021-2028  wyznacza cele strategiczne i działania, których osiągnięcie w znaczący sposób 

może przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich 

skutki. Strategia stanowi zatem podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się 

do poprawy warunków życia mieszkańców w szczególności tych, którzy są zagrożeni 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej. 

Gminna Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych 

programów i projektów z zakresu polityki społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej 

działań pomocowych będzie zależała od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków 

finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli 

administracji rządowej , samorządowej i partnerów społecznych w tym organizacji 

pozarządowych.   Gminna  Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych została 

przedstawiona Komisji  Zdrowia  Pomocy Społecznej  Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego 

w dniu  01 lutego 2021 roku. Komisja  pozytywnie   zaopiniowała  strategię. 

 


