
Uchwała Nr XX/295/16 Rady Miejskiej w
Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2016
roku w sprawie zmiany Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata
2014-2020.

 

Data utworzenia 2016-09-27 

Numer aktu 295 

Akt prawa miejscowego NIE 

Jednolity identyfikator aktu w dzienniku
urzędowym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446) oraz art. 16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
930 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:

§1.

Zmienia się treść punktu 9.2 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2014-2020, uchwalonej na mocy uchwały Nr XLIII/621/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Tarnowskiej z dnia 5 września 2014 r., w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„9.2 Ramy finansowe Strategii.

Ramy finansowe określone zostały w ujęciu rocznym. Oszacowano je w oparciu o wydatki poniesione w
poprzednich latach, w przypadku działań kontynuowanych, oraz dane szacunkowe.

W przypadku działań realizowanych w ramach projektów, szczególnie projektu systemowego, ramy finansowe
zawarte będą w budżetach tych projektów.

Szczegółowe określenie wysokości planowanych środków na realizację strategii nie jest możliwe ze względu na
długi okres obowiązywania dokumentu, brak długookresowych źródeł finansowania oraz wieloletnich dokumentów
finansowych, określających planowane wydatki gminy na bieżącą działalność.

Przewiduje się wzrost wartości ram finansowych w kolejnych latach realizacji Strategii. 
W związku z powyższym ramy finansowe będą podlegać corocznej weryfikacji i aktualizacji.

Zakłada się, że działania określone w Strategii finansowane będą:

ze środków własnych gminy,
ze środków budżetu państwa,
ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę (między innymi z UE oraz 
w ramach programów rządowych),
ze środków zewnętrznych pozyskanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Cele strategiczne Cele operacyjne
Ramy finansowe



w skali roku

1.   I.       Rozwój systemu
wspierającego aktywność
zawodową mieszkańców
gminy
1. Poszerzanie struktury

wspierającej działania
osób bezrobotnych 
w poszukiwaniu pracy

 2 000 zł

1. Przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych
skutków psychospołecznych bezrobocia

2 000 zł

1. Dążenie do wyrównania szans różnych grup
społecznych na rynku pracy ze szczególnym
uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie

560 000 zł

1. Stworzenie
spójnego              i
kompleksowego systemu
wsparcia rodzin z dziećmi
1. Wspieranie rodziny w

pełnieniu funkcji
opiekuńczo-
wychowawczych

 5 800 000 zł

1. Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym
rodzinie

1 400 000 zł

1. Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej 65 000 zł

1. Reintegracja rodzin 1 000 zł

1. Przeciwdziałanie
uzależnieniom
               oraz patologiom
społecznym
1. Zwiększanie

świadomości
społecznej 
i poziomu wiedzy na
temat wpływu
substancji
psychoaktywnych na
życie człowieka

 6 000 zł

1. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia
społecznego dla osób nadużywających oraz
uzależnionych od środków psychoaktywnych

20 000 zł

1. Zmniejszanie negatywnych skutków
zdrowotnych i społecznych wynikających z
uzależnień

2 000 zł

1. Zmniejszanie zjawiska nadużywania środków
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież

55 000 zł

1. Zmniejszenie zjawiska
przemocy w rodzinie i
problemów z nim
związanych oraz
utrzymanie                   i
wzmacnianie skutecznego
systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na
terenie gminy Dąbrowa
Tarnowska
1. Zapewnienie

kompleksowej pomocy
rodzinom, w których
występuje przemoc z
uwzględnieniem
potrzeb wszystkich
członków rodzin

 10 000 zł

1. Zwiększenie dostępności i efektywności
działań profilaktycznych dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
adresowanych do różnych grup społecznych

4 000 zł

1. Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz
ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie
oraz zwiększanie kompetencji zawodowych
osób zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

4 000 zł

1. Podniesienie świadomości społecznej na temat
zjawiska przemocy w rodzinie

4 000 zł

1. Tworzenie osobom
niepełnosprawnym            
 i długotrwale                  
lub ciężko
chorym                     w
Dąbrowie Tarnowskiej
warunków aktywnego
uczestnictwa w życiu

 3 245 000 zł

1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o
potrzebach osób niepełnosprawnych oraz osób
długotrwale lub ciężko chorych

1 000 zł

1. Kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej 2 000 zł



społeczności lokalnej na
miarę ich możliwości i
potrzeb
1. Tworzenie warunków

do zachowania
samodzielności i
niezależności osób
niepełnosprawnych
oraz długotrwale lub
ciężko chorych

1. Poprawa dostępności do informacji 1 000 zł

1. Przeciwdziałanie izolacji i
wykluczeniu społecznemu
osób              w podeszłym
wieku
1. Podnoszenie

świadomości
społeczeństwa o
potrzebach 
i problemach ludzi
starszych

 1 000 zł

1. Wsparcie osób i rodzin w środowisku
domowym

40 000 zł

1. Wsparcie instytucjonalne 230 000 zł

1. Współpraca między osobami zaangażowanymi
w pomoc na rzecz osób starszych, wymiana
doświadczeń

1 000 zł

 

§ 2.

Ogłasza się jednolity tekst Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa
Tarnowska na lata 2014-2020 według stanu na dzień 27 września 2016 r.  uwzględniający zmiany opisane w § 1
niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik Nr  1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                               Przewodniczący
Rady Miejskiej 

                                                                                                                                                           Jacek
Sarat 
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