
UCHWAŁA NR XLVI/433/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026

Na podstawie art.18 ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. 
poz.994, poz. 1000 ) i art.17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. 
poz.1769 z późn.zm.) Rada Miejska  w Jędrzejowie uchwala, co następuje:   

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/185/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026 wprowadza 
się następujące zmiany:W Załączniku do uchwały w pkt V pod tytułem Cele główne i cele operacyjne, 
wskaźniki i harmonogram zadań  w ppkt. „Cel strategiczny 5. Podniesienie świadomości o problemach 
i prawach osób chorych, niepełnosprawnych i starszych z ukierunkowaniem na przeciwdziałanie 
marginalizacji” w tabeli  dodaje się Lp.8 w brzmieniu:

Lp. Cel Podmioty 
realizujące

Harmonogram Wskaźniki

8. Rozwój infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych, seniorów oraz 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr 
inż. Kazimierz Michalski
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UZASADNIENIE

Aktualizacja „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016-

2026” jest niezbędnym elementem przygotowania gminy do pozyskania funduszy

w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Senior +”

na lata 2015-2020 skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego.

Jednym z kryteriów oceny oferty na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” jest wskazanie przez

gminę problemu do rozwiązania w powiązaniu z dokumentami lokalnymi tj. „Strategia…”.

W gminach takich, jak nasza, gdzie funkcjonuje już placówka wspierająca seniorów czynnikiem

decydującym jest wykazanie potrzeby rozwoju, rozszerzenia istniejącej infrastruktury.

W tym celu niezbędna jest aktualizacja posiadanej przez gminę Strategii o zapis wskazujący na

potrzebę rozwoju istniejącej w gminie infrastruktury pod kątem m.in. osób starszych.

Id: 879C2775-F441-463B-8E36-399014E23CE0. Podpisany Strona 1




