
UCHWAŁA NR XI/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/42/2019  Rady Miejskiej w Sośnicowicach  z dnia 20 lutego 2019r.
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice  na lata 2019 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 16b, art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. W  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice  na lata 2019 – 2027, która 
stanowi załącznik do Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach  z dnia 20 lutego 2019r. 
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice na lata 2019 – 2027, zmienia 
się:

1) rozdział  III.  MISJA, CELE  I KIERUNKI  DZIAŁAŃ, 

2) rozdział V. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII,

- które otrzymują brzmienie:

III. MISJA, CELE  I KIERUNKI  DZIAŁAŃ Misją samorządu Gminy Sośnicowice w realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2027 jest skuteczne aktywizowanie osób zagrożonych 
lub dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, podniesienie jakości życia mieszkańców 
i stwarzanie im warunków do rozwoju, wzmacnianie rodzin oraz integrowanie społeczności lokalnej. 
Wypełnienie tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych 
i operacyjnych oraz kierunków działań. Zostały one przedstawione poniżej w formie kart strategicznych, 
w których uwzględniono również realizatorów poszczególnych zapisów, wskaźniki oraz przewidywane 
efekty.

CEL STRATEGICZNY 1
Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania

Cele 
operacyjne

Kierunki działań
do celów 1-2.

Realizatorz
y

i partnerzy

Wskaźniki roczne Przewidywane 
efekty

Źródła 
finansowa

nia

Termin 
realizacj

i 
1.Zapewnieni
e osobom 
starszym 
odpowiednie
go wsparcia 
oraz 
zwiększenie 
ich udziału w 
życiu 
społeczności 
lokalnej.
2.Minimalizo
wanie oraz 
kompensowa
nie skutków 
niepełnospra
wności, 
tworzenie 
warunków do 
społecznej 
aktywności 
osób nią 
dotkniętych.

1.Udzielanie 
osobom starszym  
i 
niepełnosprawny
m wsparcia m.in. 
w postaci usług 
opiekuńczych w 
miarę 
występujących 
potrzeb,  
kierowanie do 
dziennych 
placówek 
wsparcia.
2. Opieka 
pielęgniarska nad 
chorymi, 
niepełnosprawny-
mi, starszymi i 
samotnymi  w 
miejscu ich 
zamieszkania.
3.Podejmowanie 
działań 
zmierzających do 

Urząd 
Gminy, 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej, 
PCPR w 
Gliwicach,
Organizacje,
i 
Stowarzysze
-
nia, Kościół, 
społeczność 
lokalna, 
GBP, Koła 
Gospodyń 
Wiejskich

- 5 osób objętych 
pomocą w formie 
usług 
opiekuńczych;
- 15 osób 
uczęszczających 
do DD”Senior+”;
- 5 osób 
uczęszczających 
do ŚDS;
- 25 osób objętych 
opieką 
pielęgniarską w 
miejscu 
zamieszkania;
-  10  spotkań, 
imprez mających 
na celu aktywne 
spędzenie czasu 
wolnego przez 
osoby starsze, 
niepełnosprawne i 
ich integrację z 
mieszkańcami 
gminy;

Lepsza jakość 
funkcjonowania 
osób starszych i 
niepełnospraw-nych       
w środowisku 
zamieszkania;
wzrost aktywności 
osób starszych i 
niepełnospraw-
nych, wyjście z 
izolacji i 
osamotnienia;
zwiększenie 
zaradności i 
samodzielności 
życiowej oraz 
poprawa 
funkcjonowania w 
życiu społecznym 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi; 
aktywizacja 
społeczna i 
zawodowa osób 

Budżet 
Gminy, 
środki 
zewnętrzne, 
PFRON

2019-
2027 
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aktywnego 
spędzenia czasu 
wolnego przez 
osoby starsze, 
niepełnosprawne i 
ich integracji z 
mieszkańcami 
gminy m.in. 
poprzez 
organizowanie, 
spotkań, imprez, 
itp.
4. Realizacja 
zadań z zakresu 
rehabilitacji 
zawodowej
i społecznej osób 
niepełnosprawnyc
h  i starszych.

- 10 osób 
niepełnospraw-
nych 
korzystających z 
dofinansowania 
do: turnusów 
rehabilitacyjnych,s
portu, kultury, 
rekreacji i 
turystyki, 
zaopatrzenia w 
sprzęt 
rehabilitacyjny,
przedmioty  
ortopedyczne i 
środki 
pomocnicze, 
likwidacji barier 
architektonicz-
nych, w 
komunikowaniu 
się i technicznych 
w związku z 
indywidualnymi 
potrzebami.

niepełnospraw-
nych; poprawa 
sytuacji 
psychofizycznej 
uczestników 
turnusów 
rehabilitacyj-
nych; likwidacja 
lub ograniczenie 
barier architek-
tonicznych

CEL STRATEGICZNY 2
Poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie

oraz dostępności opieki zdrowotnej 
Cele 
operacyjne

Kierunki działań Realizatorz
y

i partnerzy

Wskaźniki roczne Przewidywane 
efekty

Źródła 
finansowa

nia

Termin 
realizacj

i 

1.Udzielanie 
pomocy 
dotkniętym 
problemami  
uzależnień i 
przemocy w 
rodzinie  oraz 
prowadzenie 
działalności 
profilaktyczn
ej 
w tym 
zakresie.

1.Pomoc 
terapeutyczna, 
psychologiczna, 
dla osób i rodzin 
dotkniętych 
problemami 
uzależnień, 
przemocy 
w rodzinie. 

2.Podejmowanie 
działań   
profilaktyczno –   
edukacyjnych 
dot. spożywania      
alkoholu, 
zażywania 
narkotyków
i innych substancji 
psychoaktywnych 
przez  dzieci,  
młodzież  

3. Podejmowanie 
działań  w formie 
warsztatów  z 

Urząd 
Gminy
GKRPA, 
OPS,
Zespół 
Interdyscy-
plinarny ds. 
Przeciwdzia
-
łąnia 
Przemocy 
w Rodzinie,
PCPR - 
Punkt 
Interwencji 
Kryzysowej

Urząd 
Gminy,
placówki 
szkolne, 
Policja

- 10 osób 
korzystających z 
pomocy

- 2 spotkania 
przedstawicieli 
Policji z dziećmi i 
młodzieżą szkolną

- uświadamianie 
zagrożeń i 
profilaktyka 
uzależnień ze 

Poprawa sytuacji 
osób 
korzystających z 
pomocy; 
poprawa relacji 
rodzinnych; 
uzyskanie 
informacji o innych 
dostępnych 
formach pomocy

Zwiększenie 
świadomości dzieci, 
młodzieży 
w zakresie 
uzależnień 

Zwiększenie 
świadomości 
młodzieży szkolnej 
w zakresie 
narkomanii i 
dopalaczy

Budżet 
Gminy 
środki 
zewnętrzne, 

środki 
zewnętrzne

Budżet 
Gminy

2019-
2027 

2019-
2027
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zakresu 
profilaktyki 
narkomanii i 
dopalaczy

4. Profilaktyka z 
zakresu 
przeciwdziałania 
występowaniu 
sytuacji 
konfliktowym i 
zachowaniom 
agresywnym w 
przedszkolach 
gminnych

5. Przeciwdziała-
nie uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym wśród 
dzieci i młodzieży

6.Egzekwowanie i 
kontrola zakazu 
sprzedaży 
alkoholu nieletnim 
na terenie gminy.

7. Działania 
edukacyjno-
informacyjne w 
postaci 
rozpowszechniani
a materiałów 
dydaktycznych dla 
szkół w ramach 
ogólnopolskiej 
kampanii 
„Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”

GKRPA, 

GKRPA,

GKRPA,
organizacje 
pożytku 
publicznego

GKRPA

GKRPA

szczególnym 
uwzględnieniem 
narkomanii

- 8 spotkań w 
placówkach 
przedszkolnych i 
oddziałach 
zamiejscowych na 
terenie gminy

- 1 warsztaty 
plastyczne dla 
dzieci z Gminy 
Sośnicowice

- 2 kontrole 
przeprowadzone 
przez 
przedstawicieli 
GKRPA

- 1400 ulotek, 
różnego rodzaju 
materiałów dla 
uczniów, 
nauczycieli i 
rodziców

Zwiększenie 
świadomości wśród 
najmłodszych 
dzieci z obszaru 
agresywnych 
zachowań

Poznanie 
prawidłowych 
wzorców spędzania 
wolnego czasu, 
udział w 
pozaszkolnych 
formach 
aktywności 
intelektualne, 
artystycznej i 
fizycznej 

Zmniejszenie 
dostępności do 
alkoholu wśród 
dzieci i młodzieży 

Zwiększenie 
świadomości wśród 
uczniów, rodziców 
i nauczycieli

Budżet 
Gminy

Budżet 
Gminy

Budżet 
Gminy

Budżet 
Gminy

2019-
2027

2019-
2027

2019-
2027

2019-
2027

2019-
2027

2.Zaspokajan
ie potrzeb 
mieszkańców 
w zakresie 
ochrony 
zdrowia.

Upowszechnianie 
wśród 
mieszkańców 
gminy informacji 
na temat 
dostępności 
i możliwości 
skorzystania ze 

NZOZ 
Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Zdrowia, 
Urząd 
Gminy

- 1 podmiot 
udzielający 
informacji w tym 
zakresie 

Zwiększenie 
dostępności
mieszkańców 
do skorzystania
ze specjalisty-
cznych usług  
medycznych, 
w tym wykonania 

Budżet 
Gminy 
środki 
zewnętrzne

2019-
2027 
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specjalistycznych 
usług  
medycznych, 
w tym wykonania 
badań 
specjalistycznych 

badań specjalisty-
cznych .

CEL STRATEGICZNY 3
Zapewnie bezpieczeństwa socjalnego 

oraz stwarzanie mieszkańcom gminy warunków do rozwoju

Cele 
operacyjne

Kierunki działań Realizatorz
y

i partnerzy

Wskaźniki roczne Przewidywane 
efekty

Źródła 
finansowa

nia

Termin 
realizacj

i 
1.Wspieranie 
osób 
znajdujących 
się w trudnej 
sytuacji 
bytowej i 
wymagającyc
h 
aktywizacji, 
w tym 
pozostającyc
h bez pracy.

1.Praca socjalna         
z osobami 
ubogimi i 
bezrobotnymi 
obejmująca m.in. 
motywowanie do 
podnoszenia 
kwalifikacji, 
poszukiwania 
zatrudnienia i 
rozwiązywania 
własnych 
problemów, 
zawieranie z nimi 
kontraktów 
socjalnych.

2. Utrzymanie w 
gminie zasobów 
mieszkań 
komunalnych 
i socjalnych.

Urząd 
Gminy
OPS, PUP w 
Gliwicach, 
ZGKiM w 
Sośnicowica
ch

Urząd 
Gminy
OPS, 
ZGKiM w 
Sośnicowica
ch

- 2 kontrakty 
socjalne zawarte  z 
osobami 
bezrobotnymi;

- 156 mieszkań 
komunalnych 
i 17 socjalnych  w 
zasobach  gminy

Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych, 
znalezienie 
zatrudnienia.

.

Łatwiejszy dostęp 
do mieszkań dla 
osób o niskim 
statusie 
materialnym 

Budżet 
Gminy 
środki 
zewnętrzne 

Budżet 
Gminy 
środki 
zewnętrzne

2019-
2027 

2019-
2027 

2.Tworzenie 
w gminie 
nowych 
miejsc pracy.

Pozyskiwanie 
inwestorów, 
oferowanie 
terenów  pod 
działalność 
gospodarczą 
(Strefa 
Aktywności 
Gospodarczej)

Urząd 
Gminy 
inwestorzy, 
lokalni 
przedsiębior
cy 

- 1 aktywny 
podmiot 
gospodarczy 
stwarzający 
miejsca pracy  

 Powstawanie w 
gminie nowych 
miejsc pracy

Środki 
zewnętrzne

2019-
2027 

CEL STRATEGICZNY 4
Wzmacnianie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju

Cele 
operacyjne

Kierunki działań Realizatorz
y

i partnerzy

Wskaźniki roczne Przewidywane 
efekty

Źródła 
finansowa

nia

Termin 
realizacj

i 
1.Pomoc 
rodzinom w 
wypełnianiu 
ich funkcji.

1. Praca socjalna  
z rodzinami,  w 
szczególności 
rodzinami 
mającymi 
trudności w 
wypełnianiu 
funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczej. 

OPS, PCPR 
w 
Gliwicach,
Urząd 
Gminy

- 10 osób/rodzin 
objętych pracą 
socjalną;
- 4 rodziny
 niewydolne 
wychowawczo 
objęte wsparciem 
asystenta;
- 1 asystent 
zatrudniony w 

Poprawa 
funkcjonowania 
rodzin objętych 
wsparciem 
asystenta. 
Zmniejszenie liczby 
dzieci 
umieszczonych w 
rodzinach 
zastępczych, 

Budżet 
Gminy, 
środki 
zewnętrzne 

2019-
2027 
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2.Utrzymanie, a w 
razie 
konieczności, 
zwiększenie liczby 
asystentów  
rodzin, w celu 
pracy z rodziną 
przeżywającej 
trudności w 
wypełnianiu 
funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczej.

OPS placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych.

2.Zapewnieni
e dzieciom i 
młodzieży 
odpowiednie
go dostępu 
do 
kształcenia i 
umożliwienie 
im rozwoju.

1. Organizacja 
czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży 
przy 
wykorzystaniu 
zasobów 
oświatowych , 
kulturalnych, 
sportowych.
2.Prowadzenie 
zajęć 
dydaktyczno-
wyrównawczych 

Gminne 
placówki 
oświatowe, 
GBP, 
GKRPA, 
kluby 
sportowe 

- 10 imprez dla 
dzieci i młodzieży 
organizowanych 
przez GBP;
- 200 dzieci i 
młodzieży 
korzystających z 
półkolonii i ferii 
zimowych 
organizowanych 
przez szkoły;
- 270 dzieci i 
młodzieży 
skupionych w 
klubach 
sportowych;
- 40 dzieci 
korzystających ze 
świetlic 
działających w 
ramach GKRPA; 
- 190 dzieci 
korzystających z 
zajęć 
wyrównawczych 

 Zmniejszenie 
zagrożeń 
wynikających 
z braku opieki 
w czasie wolnym 
od  nauki; 
rozwijanie 
zainteresowań i 
zdobywanie 
nowych 
umiejętności; 
wyrównywanie 
szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży

Budżet 
Gminy, 
środki 
zewnętrzne

2019-
2027 

CEL STRATEGICZNY 5
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie

Cele 
operacyjne

Kierunki działań
do celów 1i 2

Realizatorz
y

i partnerzy

Wskaźniki roczne Przewidywane 
efekty

Źródła 
finansowa

nia

Termin 
realizacj

i 
1.Przeciwdzi
ałanie 
przestępczośc
i, 
w tym wśród 
nieletnich.
2.Podejmowa
nie 
przedsięwzię
ć 
profilaktyczn
ych, 
edukacyjnych 
i 
informacyjny
ch 
poświęconyc
h 
przestępczośc
i. 

1. Podejmowanie 
działań 
edukacyjnych , 
profilaktycznych 
i informacyjnych 
poświęconych 
przestępczości i 
jej skutkom.
2.Zapewnienie 
patroli policji na 
terenie gminy.
3. Poprawa 
bezpieczeństwa na 
drodze m.in. 
poprzez remont/ 
przebudowę dróg 
gminnych.

Urząd 
Gminy
Komisariat I 
Policji w 
Gliwicach, 
placówki 
oświatowe, 
OPS

- 2 spotkania 
edukacyjno-
informacyjne 
poświęcone 
przestępczości 
 w placówkach 
oświatowych; 
- 1 spotkanie 
policji z 
mieszkańcami 
gminy(poszcze-
gólnych sołectw);
- 400 patroli 
policji na terenie 
gminy
- remont 1 drogi 

Wzrost zasobu 
wiedzy 
mieszkańców 
na temat 
przestępczości i jej 
skutków ; spadek 
przestępczości, 
w tym wśród 
młodocianych; 
poprawa 
bezpieczeństwa na 
drogach.

Budżet 
Gminy, 
środki 
zewnętrzne 

2019-
2027 
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CEL STRATEGICZNY 6
Profesjonalizacja służb społecznych 

oraz rozwijanie sektora obywatelskiego
Cele 
operacyjne

Kierunki działań Realizatorz
y

i partnerzy

Wskaźniki roczne Przewidywane 
efekty

Źródła 
finansowa

nia

Termin 
realizacj

i 
1. Rozwijanie 
sektora 
pomocy 
społecznej.

1.Podnoszenie 
kompetencji przez 
kadrę OPS m.in. 
przez 
uczestnictwo w 
szkoleniach, 
kursach.

OPS, Urząd 
Gminy

-  udział 3 
pracowników 
socjalnych 
w co najmniej
 1 szkoleniu;
- udział 
1 asystenta 
rodziny 
w co najmniej
 1 szkoleniu;
6 kursów/szkoleń 
w których 
uczestniczyła 
kadra pomocy 
społecznej

Dostosowanie 
kompetencji kadry 
pomocy społecznej 
do bieżących 
potrzeb; wyższa 
jakoś świadczonych 
usług

Budżet 
Gminy, 
środki 
zewnętrzne 

2019-
2027 

2.Wzmacnian
ie i 
poszerzanie 
sektora 
pozarządowe
go w gminie 
oraz 
zacieśnianie 
współpracy z 
należącymi 
do niego 
organizacjam
i.

1.Realizowanie 
zadań z zakresu 
rozwiązywania 
problemów 
społecznych  przy 
współpracy z 
sektorem 
pozarządowym 
oraz innymi 
podmiotami 
prowadzącymi 
działalność 
pożytku 
publicznego.

Urząd 
Gminy
OPS, 
organizacje 
pozarządow
e, podmioty 
prowadzące 
działalność 
pożytku 
publicznego

- 3 zadania 
publiczne 
realizowane  przez 
organizacje 
pozarządowe, 
w rozumieniu 
ustawy o 
działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie, lub  
podmioty 
wymienione w art. 
3 ust. 3 w/w 
ustawy.

Efektywna 
współpraca z 
sektorem 
pozarządowym

Budżet 
Gminy, 
środki 
zewnętrzne 

2019-
2027 

„V. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII

Zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnicowice na lata 2019-2027 będzie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. Sformułowane w dokumencie kierunki działań będą wdrażane 
w zależności od posiadanych i pozyskanych środków finansowych.  Przewiduje się, że realizacja 
proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu m.in.  następujących źródeł finansowania:

- środki własne pochodzące z budżetu gminy;

- środki przekazane gminie z budżetu państwa;

- środki finansowe z funduszy zewnętrznych, w tym rządowych pozarządowych, programów 
celowych i funduszy unijnych, oraz inne źródła. Poniższa tabela przedstawia ramy finansowe 
strategii.Tabela 17. Ramy finansowe strategii w latach 2019-2027

L.p. Rok Prognoza wydatków finansowych w zakresie polityki 
społecznej

1 2019 9 586 116 zł

2 2020 9 586 116 zł

3 2021 9 586 116 zł
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4 2022 9 586 116 zł

5 2023 9 586 116 zł

6 2024 9 679 185 zł

7 2025 9 679 185 zł

8 2026 9 679 185 zł

9 2027 9 679 185 zł

Źródło danych: Opracowanie własne OPS Do przygotowania ram finansowych strategii 
wykorzystano prognozowaną w budżecie gminy wielkość wydatków w pomocy społecznej 

oraz w innych obszarach polityki społecznej (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 
85153 Przeciwdziałanie narkomanii, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dział 

852 Pomoc społeczna, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 Rodzina). Prognozę tę oparto o wysokość 

środków finansowych poniesionych na realizację zadań w ww. działach w latach 
poprzednich wynikającą z oceny zasobów pomocy społecznej, przy uwzględnieniu ryzyk 
finansowych takich jak np.: zmiana przepisów w zakresie pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci, inflacja oraz zmian demograficznych.  W roku 2017 wydatki 
w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej (zadania własne i zlecone) 

wyniosły 8 901 404zł, a w 2018 roku 9 306 909zł. Na lata 2019-2023 przyjęto 3% wskaźnik 
wzrostu w skali roku wydatków na pomoc społeczną i inne obszary polityki społecznej 
w stosunku do roku poprzedniego (2018), a na lata 2024-2027 przyjęto 4% wskaźnik 
wzrostu w skali roku (w stosunku do roku 2018). Realizacja Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych jest procesem, w którym zaangażowane powinny być wszystkie 
podmioty działające w obszarach objętych strategią. Istotnym elementem realizacji założeń 
i celów strategii jest monitoring jej wdrażania.  Monitoring ma na celu uzyskanie informacji 

na temat realizacji planowania działań w zakresie ich czasu realizacji, założeń, źródeł 
finansowania oraz przełożenia na osiągnięcie rezultatów. Prowadzony monitoring 

zmieniających się potrzeb, a także problemów społecznych umożliwi dostosowanie usług 
publicznych do zmieniających się okoliczności. Ewaluacja ma na celu uzyskanie informacji, 

czy osiągnięto uzyskane rezultaty oraz czy pozwoliły one i w jakim stopniu na realizacje 
celów strategii. Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzą na 

pytania czy i do jakiego stopnia cele strategii  są odpowiednie do zmieniających się potrzeb 
i priorytetów na poziomie gminy.  Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych 
rezultatów będzie przygotowywana co dwa lata w formie raportu monitoringowego. Będzie 

on zawierał ocenę wdrożenia zapisów strategicznych, oraz, w przypadku stwierdzenia 
istotnych zmian społecznych, regulacji prawnych lub nowych potrzeb, podjęcie działań 

korygujących i prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. Raport powinien 
być sporządzony do końca drugiego kwartału kolejnego roku realizacji strategii za dwa lata 
poprzednie.  W celu opracowywania raportu monitoringowego, Burmistrz Sośnicowic może 

powołać zespół zadaniowy, w skład którego oprócz pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej mogą wejść przedstawiciele podmiotów realizujących strategię 

i współdziałających  w jej realizacji.  Do oceny stopnia wdrożenia strategii zostaną 
wykorzystane wskaźniki monitoringowe. W trakcie wdrażania strategii, mogą być one 

zmodyfikowane, w tym poszerzone o nowe wskaźniki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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