
UCHWAŁA nr XLVI/337/2006 
RADY POWIATU W MY ŚLENICACH 

z dnia 24 maja 2006 r. 
 
 

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Myślenickim na lata 2006 – 2013”  
 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późniejszymi 
zmianami), Rada Powiatu w Myślenicach uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 

1. Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim 
na lata 2006 – 2013. 

2. Strategia, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myślenicach. 

 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

    
 

 
       PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
           Stanisław Chorobik 

 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
do Uchwały Rady Powiatu w Myślenicach 

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Powiecie Myślenickim na lata 2006 – 2013” 

 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 
2006 – 2013 słuŜy realizacji celów strategicznych w obszarze nr 6 "Pomoc Społeczna" 
określonych w przyjętej przez Radę Powiatu w Myślenicach "Strategii Rozwoju Powiatu 
Myślenickiego". 

Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej, opracowanie i realizacja Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych naleŜy do zadań własnych Powiatu. 
 Strategia została opracowana ze szczególnym uwzględnieniem (realizowanych  
i planowanych do realizacji) gminnych i powiatowych programów pomocy społecznej, 
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin  
z grup szczególnego ryzyka. 

Przygotowanie i opracowanie Strategii zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami  
z wszystkimi Gminami powiatu myślenickiego. 

Jej forma i treść powstała przy czynnym uczestnictwie członków Rady Powiatu  
w Myślenicach (w tym członków Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej), którzy zechcieli 
przyjąć zaproszenie do udziału w debacie strategicznej oraz PCPR i członków Zarządu 
Powiatu w Myślenicach, a takŜe zaproszonych reprezentantów środowisk społecznych  
i samorządowych z terenu powiatu myślenickiego, zajmujących się na co dzień problematyką 
polityki społecznej. 

Głównym powodem opracowania Strategii jest konieczność określenia polityki 
społecznej powiatu myślenickiego oraz misji, jej celów i kierunków działania na najbliŜsze 
lata, pozwalających na budowanie w miarę spójnego i skutecznego systemu instytucjonalnej 
ochrony bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu, tak by dać im moŜliwość  
i gwarancję zaspokojenia róŜnorodnych potrzeb, dąŜeń, aspiracji i oczekiwań pojedynczych 
grup i ludzi. 

Przyjęcie treści Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Powiecie Myślenickim Uchwałą Rady Powiatu słuŜyć ma wypracowaniu właściwych dla 
powiatu myślenickiego systemów wsparcia uruchamianych w wypadku pojawienia się 
problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajdzie się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej, której przezwycięŜenie wykracza poza ich własne środki, moŜliwości  
i uprawnienia. 

 
 
 

 


