
    Projekt 

z dnia………….. 

 

 

UCHWAŁA NR……………..  

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia………....2021 r. 

  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na 

lata 2021-2025 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 16b ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt  

1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876, poz. 2369) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 

2021-2025, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Opola na lata 2021-2025 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2021-2025 jest 

dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów 

społecznych występujących na obszarze Miasta Opola. Zgodnie z art. 16 b ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej – gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania 

problemów społecznych, która zawiera w szczególności: 1) diagnozę sytuacji społecznej; 2) 

prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 3) określenie: celów strategicznych 

projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii, ram 

finansowych oraz wskaźników realizacji działań. Jednocześnie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, że 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. Ponadto art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej stanowi, że do zadań własnych powiatu należy: opracowanie i realizacja powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2021-2025, obejmuje 

bardzo obszerną tematykę związaną działaniami strategicznymi  Miasta  w wielu dziedzinach 

problematyki społecznej, takich jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, piecza zastępcza, 

uzależnienia, przemoc, niepełnosprawnośc, a także realizowana i planowana w Mieście Opolu 

polityka zdrowotna, polityka senioralna, rozwój infrastruktury społecznej.    

 


