
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Uchwała Nr  XXIV/ 243 /2013
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w  sprawie  :zmiany  uchwały  Nr  XXIV/181/2004  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  z  dnia 
10 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych 
w   Gminie Dobrodzień na lata 2005 – 2015”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Dobrodzieniu uchwala , co następuje:

§ 1.

1.W załączniku do uchwały  Nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 
2004 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w    Gminie 
Dobrodzień  na  lata  2005  –  2015  stanowiącym  tekst  tej  Strategii,  wprowadza  się  następujące 
zmiany:
W Dziale III zatytułowanym „Strategia rozwiązywania problemów społecznych” dodaje się:

„Działania  związane  z  profilaktyką  żywienia  oraz  popularyzacji  zdrowego  stylu  życia oraz 
zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień  mające na celu zwiększenie świadomości społeczności 
lokalnej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Kierunki działania: 
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu na 
celu  ochronę  poziomu  życia  osób  i  rodzin  w  szczególności   w  zakresie  dożywiania  dzieci  w 
szkołach i przedszkolach oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, głównie osobom 
samotnym, w podeszłym wieku, chorym ,niepełnosprawnym,

- udzielanie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, w których występują m.in. uzależnienia i przemoc,
  niepełnosprawność oraz niewydolność opiekuńczo-wychowawcza.

- rozwój  bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, w
  szczególności poprzez utrzymywanie stołówek szkolnych, przedszkolnych, 

- współpraca z placówkami oświatowymi w ramach prowadzenia działalności o charakterze
   informacyjno - edukacyjnym na temat upowszechniania zdrowego stylu  życia i odżywiania, 

- udostępnienie bazy sportowej w szczególności dzieciom i młodzieży.”

2. Pozostała treść Strategii nie ulega zmianie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski


