
UCHWAŁA  NR  XLIII/412/2017 

RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z  dnia  28 czerwca 2017 r. 

 

w  sprawie  przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej 

Starogard Gdański na lata 2017 -2025” 

 

 

Na  podstawie  art.  18 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 

r. poz. 446 z późn. zm.
1
) i art. 16b i 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.
2
) uchwala się, co  następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej  

Starogard Gdański na lata 2017 – 2025” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

             Przewodniczący Rady Miasta 

                           Starogard  Gdański 

 

                  Jarosław Czyżewski 

 

                                                 
1
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 

Poz. 730 i 935. 
2
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, 1359 i 1616, z 

2016 r. poz. 753, 1583, 1948 i 2174. 



U Z A S A D N I E N I E 

 
 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 

zobowiązała z dniem l maja 2004 r. realizację przez gminy zadania z obszarów pomocy społecznej. 

Ustawa wprowadziła dla gmin obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka (art. 17 ust. l pkt 1). Potrzeba sformułowania strategii wynika z 

wymogu ustawowego oraz faktu coraz większej roli samorządu w rozwiązywaniu problemów życia 

codziennego osób, które nie są w stanie sprostać warunkom przemian społecznych zachodzących w 

naszym kraju. Strategia umożliwia ubieganie się o wsparcie działań samorządu środkami 

zewnętrznymi, w tym z Unii Europejskiej.  

 Przyjęcie Strategii nie rodzi skutków finansowych. 

 Projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr 

LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia 

sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi                           

i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie nie złożyły uwag do projektu strategii, natomiast uwagi wpłynęły od 

wydziałów Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz jednostek podległych. 

 

 

 

 

 

 

Starogard Gdański, czerwiec 2017 r. 


