Projekt
Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY SMASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia

DRUKNR 4511

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska

na lata 2015 - 2030
Na podstawie art. 18 ust.Z pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z pó źniejszymi zmianami) art.92 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatovvym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595
z późniejszymi zmianami) w zwi ązku z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt l ustavvy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy spo łecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 182
z późniejszymi zmianami).
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
S 1 , 1. Przyjg do realizacji Strategi ę Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda
Śląska na tata 2015 - 2030 w brzmieniu stanowi ącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Strategia Rozwi ązywania Problemów Spo łecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
jest częścią projektu „Zintegrowane podej ście do problemów obszaru funkcjonowania
na przyktadzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochtowic"

5 2. Traci moc uchwała nr 401/XVI11/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2003r.
w sprawie przyj ęcia Miejskiej Strategii Integracji i Polityki Spotecznej z pó źniejszymi zmianami.

5 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Sl ąska.

5 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE

Obowiązek opracowania strategii rozwi ązywania problemów społ ecznych wynika z art. 17
ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo łecznej ( tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późniejszymi zmianami).
Dotychczas obowiązująca strategia obejmowata lata 2003 - 2015. W zwi ązku z ko ńczącym
się w 2015r. terminem realizacji dotychczasowej Miejskiej Strategii Rozwi ązywania Problemów
Społecznych opracowano nową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska
na ł ata 2015 - 2030, która Jest wietotetnim dokumentem strategicznym wyznaczaj ącym kierunki
działań na rzecz niwelowania zjawisk spo łecznie niepożądanych. Pozwala to na rozwi ązywanie
czy chociaż częś ciowe ograniczanie uci ążliwoki tych problemów społ ecznych, które s ą obecne
w życiu mieszka ńców Miasta Ruda Śląska.
Cele strategiczne w obrę bie wszystkich uwzglę dnionych obszarów polityki spotecznej oraz
kierunki działań strategicznych b ędą na bieżąco aktualizowane poprzez programy i projekty dzia łań
w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
W celu opracowania ww. dokumentu odbyty si ę warsztaty robocze, w których uczestniczyli
fachowcy z poszczególnych przestrzeni projektowych. Spo śród przybytych na spotkania elsspertów
wyznaczono koordynatorów oraz cz łonków zespołów danej przestrzeni projektowej. Wyznaczone
osoby będą uczestniczyć w dalszym procesie monitorowania i wdra żania Strategii Rozwiązywania
Problemów Spotecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030. Projelst Strategii zosta ł również
poddany konsultacjom spotecznym, zgodnie z zasadami oraz trybie okre ślonym w Uchwale
304/XVII/2CK)7 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 wrześ nia 2007r. w sprawie ustalenia zasad ł trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszka ńcami gminy.
Koordynatorem realizacji dzia łań wyznaczonych w Strategii Rozwi ązywania Problemów
Społecznych Miasta Ruda na lata 2015 - 2030 b ędzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej.
W związku z powyższym podj ęcie uchwaty jest uzasadnione.
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