
UCHWAŁA Nr …/…./23 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … stycznia 2023 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2023 – 2032 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2268 z późn. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Ustrzyki Dolne na lata 2023 – 2032, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr …/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … stycznia 2023 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2023 – 2032 

 Zgodnie z art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) gmina i powiat opracowują strategię 

rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię 

w zakresie polityki społecznej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy 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 należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

 Uchwałą Nr XXII/265/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 

20 czerwca 2016 r. przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016-2022. Z uwagi na fakt, że dokument obowiązywał 

do 2022 r. konieczne jest przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na kolejne lata. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały o proponowanej 

treści. 

 

 

 


