
           
Uchwała Nr L/556//18 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
 

z dnia 25 maja 2018 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia  
29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c, art. 17 ust. 1 pkt 1, 
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769              
z późn. zm.) 
 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach  
uchwala, co następuje: 

                                                         
§ 1 

 
Zmienia się Uchwałę Nr XVII/211/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025 poprzez przyjęcie załącznika do „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025” pod nazwą „Ramy 
finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
lata 2016-2025. Aktualizacja 2018”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektorowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. 

 
 § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Bernard Strzoda 
  



Załącznik 
do uchwały Nr L/556/18 
Rady Miejskiej  
w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 25 maja 2018 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Załącznik do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025” 

 
 

pod nazwą 
 

„Ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025. Aktualizacja 2018”



WPROWADZENIE 
 

Potrzeba określenia ram finansowych Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025” wynika  
z treści art. 16b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). 
 
RAMY FINANSOWE 
 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w każdej strategii jest jej 
finansowanie. Niemniej finansowanie zadań z pomocy społecznej w przeważającej 
części jest zdeterminowane w stosownych ustawach i innych źródłach prawa, zaś 
wdrażanie strategii cechuje wielopodmiotowy, partnerski charakter działań 
podejmowanych na rzecz osiągnięcia celów zawartych w strategii, w szczególności 
udział podmiotów reprezentujących różne sektory w formułowaniu i realizacji 
projektów strategicznych oraz stałe poszukiwanie nowych możliwości realizacji 
zapisów strategii w oparciu o montaż finansowy. Zatem wdrażanie strategii to proces 
ciągłego poszukiwania partnerów i źródeł finansowania. 
 

Ponadto proces wdrażania strategii to praca nad wzmocnieniem 
zainteresowania podmiotów lokalnych problemami społecznymi i udziałem  
w procesie wdrożeniowym, który ma mieć charakter wielopodmiotowy. Każdy ze 
wskazanych podmiotów jest potencjalnym partnerem, a równocześnie potencjalnym 
źródłem dostarczania środków na realizację przedsięwzięć. 

 
Partnerstwo lokalne będzie odgrywało kluczową rolę a jego ukształtowanie 

zaliczono do głównych wyzwań strategicznych. Wdrażanie strategii jest więc 
zorientowane na przyciągnięcie uwagi podmiotów lokalnych, przełamanie ich 
obojętności na kwestie społeczne, a w konsekwencji pomnożenie energii, pomysłów  
i zasobów na rzecz wdrożenia dokumentu. Partnerstwo lokalne jest uznawane – 
obok środków wynikających z ustawy i budżetu lokalnego – jako jedno z głównych 
źródeł finansowania strategii. 

 
Wdrażanie strategii jest zorientowane na realizację wszystkich przedsięwzięć 

pierwszoplanowych, ale kolejność realizacji projektów wynikać będzie między innymi 
z możliwości włączenia podmiotów partnerskich i finansowania projektów (w tym 
identyfikowania pojawiających się źródeł finansowania). 
 

Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy 
wykorzystaniu następujących źródeł finansowania: 

1) środki finansowe z budżetu gminy, 
2) środki finansowe z budżetu państwa (dotacje), 
3) środki finansowe z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, 

programów celowych, 
4) środki finansowe partnerów, 
5) inne środki finansowe. 


