
UCHWAŁA NR XV.197.2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 30 września 2020 r. 

zmieniająca  uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na 
lata 2019-2028. 

Na podstawie art..17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.1) ) i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378)uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w punkcie III Programowanie, 2. Cele Strategiczne i Operacyjne, Kierunki działań, Cel Strategiczny 
3. Wspieranie osób starszych oraz osób niepełnosprawnych - Kierunki działań do celu operacyjnego 
2. otrzymuje brzmienie: 

„Kierunki do działań do celu operacyjnego 2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 
fizycznie i psychicznie: 

1. Udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym; 

2. Likwidowanie barier ograniczających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni 
publicznej i w otoczeniu domowym; 

3. Poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również 
dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi; 

4. Współpraca z lokalnymi pracodawcami w celu upowszechniania wiedzy na temat warunków 
i możliwości tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; 

5. Rozpowszechnianie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych; 

6. Uwzględnianie udziału osób niepełnosprawnych w organizowanych kursach zawodowych 
i szkoleniach; 

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne; 

8. Podjęcie działań do utworzenia na terenie gminy  Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
mieszkańców gminy.”; 

2) w punkcie III Programowanie, 3. Mierniki realizacji celów, prognoza zmian określony w tabeli w pkt 3. Cel 
strategiczny - Wspieranie rób starszych oraz osób niepełnosprawnych, otrzymuje brzmienie: 

3. Wspieranie osób 
starszych oraz osób 
niepełnosprawnych 

-liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym i ich udział 
w ogóle mieszkańców,  
-liczba osób dotkniętych 
niepełnosprawnością (w 
oparciu o dane OPS-u oraz 
PCPR-u),  
-liczba osób starszych i 
niepełnosprawnych objętych 
pracą socjalną,  
-liczba osób starszych 
i niepełnosprawnych objętych 

-zwiększenie udziału seniorów i osób 
dotkniętych niepełnosprawnością w życiu 
społecznym i zawodowym, 
-podniesienie atrakcyjności oferty w zakresie 
możliwości spędzania czasu wolnego przez 
osoby starsze i niepełnosprawne, 
-zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
-zwiększenie udziału seniorów i osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
-uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób 
starszych i niepełnosprawnych, 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 

1690, 1818 i 2473. 
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wsparciem z systemu pomocy 
społecznej,  
-liczba osób objętych 
usługami opiekuńczymi oraz 
specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi,  
-liczba przedsięwzięć 
organizowanych z myślą 
o aktywnym spędzaniu czasu 
przez osoby starsze 
i niepełnosprawne 
-- liczba osób korzystających 
ze wsparcia w 
Środowiskowym Domu 
Samopomocy 

-podniesienie jakości usług świadczonych 
osobom starszym i niepełnosprawnym, 
-poprawa komfortu funkcjonowania osób 
starszych i niepełnosprawnych w środowisku, 
-utworzenie wsparcia w formie” mieszkań 
chronionych, treningowych, wspieranych”, 
-pełniejsza integracja ze środowiskiem. 

3. w punkcie III Programowanie, 4. Ramy finansowe Tabela 49. Ramy finansowe Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie: 

szacunkowa wielkość wydatków (w zł) w poszczególnych latach 

2019 2020 2021 2022 2023 

10 495 024 10 704 924 13 419 023 11 887 403 12 110 150 
2024 2025 2026 2027 2028 

12 337 354 12 640 101 12 805 483 13 046 593 13 292 525 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodnicząca Rady 

 
 

Sabina Gorek 
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