
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2013 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 
 
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie 

Gnieźnieńskim na lata 2013 – 2020. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz na podstawie 

art. 16b ust. 1 i 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:  

§1. 

Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie 

Gnieźnieńskim na lata 2013 – 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Telesfor Gościniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXVII/243/2013 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
 

 

 

Zgodnie z artykułem 19 pkt. 1 do zadań własnych powiatu należy opracowanie  

i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka — po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Strategia 

jest dokumentem, który działania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez 

Powiat i partnerów społeczno-prywatnych systematyzuje. Dzięki temu wykonanie 

zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej, a także współpracującego z nim 

sektora społeczno-prywatnego przyjmuje konkretną formę tworzy także nowe 

możliwości. Potwierdzają to doświadczenia z realizacji Strategii w okresie 2002-2012 

omówione w rozdziale I ust. 2.  

Strategia nie jest gotowym rozwiązaniem, cudowną receptą na występujące  

w Powiecie Gnieźnieńskim problemy społeczne, tworzy jednak ramy pozwalające na 

skuteczne podejmowanie działań niwelujących i zapobiegających rozwojowi 

problemów społecznych. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Telesfor Gościniak 


