
UCHWAŁA NR V/40/15 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 21 maja 2015 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy 

Miasto Chełmża na lata 2015-2020. 

 
     
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 17 ust. 1  
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, 
co następuje: 
     
 
      §1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasto 

Chełmża na lata 2015-2020, która stanowi załącznik do uchwały.   

  

      §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

   

      §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały nr V/40/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasto Chełmża na lata 

2015-2020.  
 
    Zgodnie z art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
     W myśl art. 17 ust. pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.      
z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
należy opracowanie i realizacja 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.   
     Przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasto Chełmża zawiera diagnozę sytuacji 
społecznej i prognozę zmian problemów społecznych w mieście w perspektywie do roku 
2020. Identyfikacja najważniejszych kwestii społecznych została skonstruowana na 
podstawie przedłożonych materiałów statystycznych i urzędowych, a także instrumentów 
analizy strategicznej, do których należy zaliczyć identyfikację mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT). Z diagnozy wynikają 
obszary problemowe, nad którymi winna skupić się lokalna polityka społeczna. 
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasto Chełmża na 
lata 2015- 2020 stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 
społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców,            
w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby 
w konsekwencji doprowadzić do integracji społecznej.  
     Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasto Chełmża na lata 2015 -
2020  należy uznać za zasadne. 
 
       


