
ZARZĄDZENIE NR    33 /2020
Burmistrza  Miasta  Żarów

z dnia 2 marca 2020r.

w  sprawie:  powołania  lokalnego  zespołu  ds.  opracowania  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2027 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. 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 2019 r., poz. 1507 z
późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Powołuję lokalny zespół ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Żarów na lata 2021-2027, w składzie:
1. Marta Łoboda  - przewodnicząca,
2. Małgorzata Siemińska – członek,
3. Katarzyna Janik – członek,
4. Teresa Borowiec – członek,
5. Stanisława Tracz – członek.  

§  2.  1.  Celem  lokalnego  zespołu  jest  opracowanie  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy  społecznej,  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
2. Ustala się następujący harmonogram działań lokalnego zespołu:

a. miejsce spotkań – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej
54, pokój nr 3, 

b. terminy spotkań – dni robocze od 5 marca 2020 r. do 30 września  2020 r.
c. prace nad gminną strategią odbywać się będą w godzinach od 08.00 do 15.30.

3. Pracami lokalnego zespołu kieruje Przewodniczący. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
a także art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, opracowanie
i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  należy  do  zadań
własnych gminy.

Opracowaniem Strategii na lata 2021 - 2027 zajmie się powołany w tym celu lokalny
zespół,  który  opracuje  priorytety  działań,  uwzględniając  realizację  zadań  i  celów,  jakie
nakłada na gminę ustawodawca.  Proponowany skład lokalnego zespołu stanowią osoby,
które znają lokalne problemy społeczne, z uwagi na charakter wykonywanej pracy. 

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie proponowanego składu lokalnego
zespołu ds. opracowania strategii.


