
Uchwała Nr XXVI/149/2021 

Rady Gminy Solec - Zdrój 

                  z dnia 29 stycznia 2021 roku                    

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Solec – Zdrój na lata 2021 – 2025 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 16 b, 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.) Rada Gminy Solec 

– Zdrój uchwala co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solec – Zdrój na lata 

2021 - 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec – Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla  Gminy Solec – 

Zdrój na lata 2020 – 2025 

 

 Obowiązek opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych należy do 

zadań własnych o charakterze obowiązkowym gminy i wynika wprost z art. 16 b art. 17 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., 

poz. 1876 ze zm.). Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym. Dokument ten określa misję 

oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno 

w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych 

i zminimalizować ich skutki. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych 

programów i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych 

będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak 

i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej 

i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

 Przyjmując Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Solec – Zdrój na lata 

2021 - 2025 władze Gminy Solec – Zdrój podejmują aktywną działalność sprzyjającą wspieraniu 

mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w przezwyciężaniu problemów społecznych oraz ciągłej aktywności 

na rzecz uczynienia obszaru Gminy miejscem przyjaznym  

i atrakcyjnym dla wszystkich mieszkańców. 

 


