
   

Uchwała Nr XXI/151/2020    

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 14 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych                             

w Powiecie Mławskim na lata 2021 – 2025 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                                        

(tj. Dz. U 2020r. poz. 920) oraz art. 19 pkt. 1) ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U.                                           

z 2020r. poz. 1876) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mławskim na 

lata 2021- 2025, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

                                                                                      Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

 

                 /-/  Barbara Stańczak 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Strategii  

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mławskim na lata 2021-2025. 

 

Zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1876), do zadań własnych powiatu należy opracowanie                                        

i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych                                            

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po  

konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.  

Uchwałą Nr XXXV/236/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 listopada 2009r.  

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Powiecie Mławskim na lata 2010-2020 przyjęto do realizacji Strategię obowiązującą do 

2020r.  

W związku z tym, iż upływa termin obowiązywania ww. Strategii, istnieje potrzeba 

przyjęcia do realizacji nowej, opracowanej zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

 

Projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym. Wpłynęły uwagi, które  

zostały uwzględnione w strategii. Przyjęcie treści Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych przez Radę Powiatu służyć będzie wypracowaniu właściwych dla powiatu 

mławskiego systemów wsparcia uruchomionych w wypadku pojawienia się problemów 

społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, 

której przezwyciężenie wykracza poza ich własne środki, możliwości i uprawnienia.  

 

 Biorąc powyższe pod uwagę projekt uchwały przekazuje się pod obrady Rady Powiatu. 


