UCHWAŁA NR XXVI/197/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021 - 2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z poźn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:
§ 1. § 3 Uchwały nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021 – 2025, otrzymuje brzmienie:
"Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego. Uchwała nr
XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021 – 2025, nie jest aktem prawa miejscowego, nie podlega ona
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Powołany w podstawie prawnej uchwały art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
stanowi, iż do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Nie
wynika z niego obowiązek publikacji przedmiotowej uchwały. Wskazany przepis ustawy o pomocy społecznej
należy traktować jako samodzielną podstawę do określenia przez radę gminy strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Jest to dokument, który wyznacza kierunki działania gminy przy realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej i ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż
przedmiotowa uchwała nie jest aktem prawa miejscowego nie podlega zatem publikacji w wojewódzkim dzienniku
urzędowym na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych.
Sporządziła:
Małgorzata Siemińska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
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