
Uchwała Nr XXIII/173/04
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 24 maja 2004 roku

w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej      (Dz. U. Nr
64 poz. 593)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb oraz harmonogram opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           /-/ Jerzy Skrzypczyński



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/173/04
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 24 maja 2004 roku

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych

Lp Zadanie Realizator Termin realizacji
 

1. Wystąpienie do jednostek organizacyjnych, dla
których obszarem działania jest w szczególności
pomoc społeczna, profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych, integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka o przedstawienie
propozycji celów i kierunków gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy 2 tygodnie od dnia
podjęcia Uchwały Rady

 

2. Wystąpienie do organizacji pozarządowych o
przedstawienie celów i kierunków gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych w
obszarach realizowanych przez nie zadań
statutowych

Burmistrz Miasta i Gminy 2 tygodnie od dnia
podjęcia Uchwały Rady

 
3. Wystąpienie do Marszałka Województwa Lubuskiego

oraz Wojewody Lubuskiego o
przedstawienie celów i kierunków wojewódzkiej
strategii integracji i polityki społecznej z
zakresu właściwości administracji samorządowej
oraz rządowej

Burmistrz Miasta i Gminy 2 tygodnie od dnia
podjęcia Uchwały Rady

 

4. Skompletowanie materiałów od podmiotów
współdziałających w opracowaniu strategii wym. w
poz. 1, 2 i 3

Burmistrz Miasta i Gminy 3 m-ce od daty
wystąpienia Burmistrza

 
5. Ustalenie składu osobowego zespołu roboczego ds.

opracowania diagnozy społecznej oraz zlecenie
temu zespołowi jej opracowania

Burmistrz Miasta i Gminy 2 tygodnie od podjęcia
Uchwały Rady

 



6. Opracowanie diagnozy społecznej gminy
identyfikującej zagrożenia
marginalizacją i wykluczeniem społecznym - z
uwzględnieniem dostępnych opracowań naukowych i
statystycznych oraz opracowań własnych, a w
szczególności:
1. wyników Narodowego Spisu Powszechnego z
2002r.,
2. opracowania "Diagnoza społeczna 2003" -
raport z badań Polskiego Towarzystwa
Statystycznego,
3. wyników badań Uniwersytetu Zielonogórskiego w
zakresie przyczyn ubóstwa mieszkańców
województwa lubuskiego, przeprowadzonych na
zlecenie Województwa Lubuskiego,
4. bilansów potrzeb i środków pomocy społecznej
na lata 1999 - 2003,
5. oceny zabezpieczenia potrzeb osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych,
6. oceny zjawiska alkoholizmu oraz potrzeb w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

Zespół roboczy ds.
opracowania diagnozy
społecznej

7 m-cy od dnia podjęcia
uchwały Rady

 
7. Ustalenie składu osobowego zespołu redakcyjnego

do opracowania projektu gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy 7 m-cy od daty podjęcia
uchwały Rady

 
8. Zlecenie zespołowi redakcyjnemu opracowania

projektu strategii i przekazanie temu zespołowi
materiałów własnych i uzyskanych od podmiotów
współdziałających w jej opracowaniu

Burmistrz Miasta i Gminy 7 m-cy od daty podjęcia
uchwały Rady

 
9. Opracowanie projektu strategii Zespół redakcyjny 3 m-ce od daty

otrzymania materiałów
 

10
.

Przedstawienie projektu strategii podmiotom
współdziałającym w jej opracowaniu w celu
zgłoszenia uwag i propozycji

Burmistrz Miasta i Gminy 1 tydzień od otrzymania
projektu

 

11
.

Zgromadzenie uwag i propozycji podmiotów
współdziałających oraz ich przedstawienie
zespołowi redakcyjnemu do skorygowania projektu
strategii

Burmistrz Miasta i Gminy 1 m-c od przekazania
projektu

 

12
.

Dokonanie analizy projektu strategii i
sformułowanie wniosków

Burmistrz Miasta i Gminy 3 tygodnie od
otrzymania
projektu
skorygowanego
przez zespół redakcyjny
 

13
.

Przedstawienie projektu strategii do
zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Zdrowia,
Sportu i Opieki Społecznej

Burmistrz Miasta i Gminy 1 tydzień od ustalenia
wniosków

 



14
.

Zaopiniowanie projektu gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych

Komisja Oświaty,
Zdrowia, Sportu i Opieki
Społecznej

3 tygodnie od daty
otrzymania

 

15
.

Przekazanie wniosków Burmistrza i opinii Komisji
zespołowi redakcyjnemu w celu opracowania
ostatecznej wersji projektu strategii

Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie po
otrzymaniu opinii 

16
.

Opracowanie ostatecznej wersji projektu Strategii Zespół redakcyjny 2 tygodnie od daty
otrzymania wniosków
Burmistrza i opinii
Komisji 

17
.

Przedłożenie projektu gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych pod
obrady Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy 10 dni przed
terminem sesji

 


