
UCHWAŁA NR XXX/300/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy 
Brzeszcze na lata 2022 - 2031 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 
z późn.zm.) w związku z art.16b i art.17ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2002 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U.2020 poz.1876 z późn.zm.), Rada Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 
2022 – 2031. 

§ 2.  

Harmonogram prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze 
na lata 2022 – 2031 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach 

 
 

Zbigniew Kolasa 
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Załącznik do uchwały nr XXX/300/2021  

Rady Miejskiej w Brzeszczach   

z dnia 24 czerwca 2021 r.     

 

 

Harmonogram opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy 

Brzeszcze na lata 2022 – 2031, zwanej w dalszej części załącznika „Strategią”  

 
Etap Zadania Jednostka 

odpowiedzialna 

Termin realizacji 

I Powołanie zespołu do spraw opracowania 

Strategii  

Burmistrz Brzeszcz lipiec 2021 r. 

Sporządzenie i przyjęcie planu prac 

zespołu nad opracowaniem Strategii 

Burmistrz Brzeszcz lipiec/sierpień 2021 r. 

II Zebranie i analiza danych do części 

diagnostycznej  

zespół do spraw 

opracowania Strategii 

sierpień 2021 r. 

Przeprowadzenie badania mającego 

na celu  pozyskanie opinii mieszkańców 

i instytucji o lokalnych uwarunkowaniach, 

problemach, oczekiwaniach 

oraz potrzebach społecznych oraz analiza 

wyników tego badania 

zespół do spraw 

opracowania Strategii 

sierpień 2021 r.  

Opracowanie diagnozy problemów 

i potrzeb społecznych z udziałem 

społeczności lokalnej 

zespół do spraw 

opracowania Strategii 

sierpień/wrzesień 2021 r. 

Przeprowadzenie analizy SWOT podczas 

spotkania konsultacyjnego 

zespół do spraw 

opracowania Strategii 

wrzesień 2021 r. 

III Opracowanie, z udziałem społeczności 

lokalnej założeń, wizji, misji, celów 

strategicznych i operacyjnych, działań 

i harmonogram u ich realizacji  

zespół do spraw 

opracowania Strategii 

wrzesień 2021 r. 

Opracowanie planu wdrożenia Strategii, 

jej monitoringu, ewaluacji 

oraz wskaźników  

zespół do spraw 

opracowania Strategii 

wrzesień/październik 

2021 r. 

IV Konsultacje społeczne projektu Strategii zespół do spraw 

opracowania Strategii 

październik 2021 r. 

V Sporządzenie raportu z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych oraz opracowanie 

Strategii uwzględniającej wyniki 

zrealizowanych konsultacji społecznych 

zespół do spraw 

opracowania Strategii 

październik 2021 r. 

VI Zatwierdzenie i upublicznienie raportu 

z konsultacji społecznych, przygotowanie 

ostatecznej wersji Strategii i przekazanie 

projektu do uchwalenia Radzie Miejskiej 

w Brzeszczach 

zespół do spraw 

opracowania Strategii 

 

Burmistrz Brzeszcz 

październik/listopad 

2021 r. 

VII Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Strategii 

Rada Miejska 

w Brzeszczach 

listopad/grudzień 2021 r.  
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