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I. Wprowadzenie 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem określającym społeczną 

misję samorządu, wyznaczającym cele i działania, których realizacja powinna w znaczny 

sposób przyczynić się do złagodzenia bądź rozwiązania problemów zidentyfikowanych 

w trakcie procesu tworzenia strategii. W dokumencie zawarte zostały najważniejsze kierunki 

działań związanych ze wsparciem osób i rodzin mieszkających w Oleśnicy.  

 

Dokument został przygotowany na lata 2023-2029. Jest zgodny z założeniami dokumentów 

strategicznych przygotowanych na poziomie samorządowym, ogólnopolskim oraz europejskim 

i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, w tym m.in. z funduszy Unii Europejskiej. 

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów 

w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. 

Strategia jest dokumentem uspołecznionym. Prace nad Strategią realizował zespół roboczy 

pod kierunkiem Zastępczyni Burmistrza Miasta Oleśnicy Edyty Małys-Niczypor 

oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy Janusza Marszałka. 

W skład zespołu weszli przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujący się rozwiązywaniem 

problemów społecznych w Mieście Oleśnicy, a także przedstawiciele instytucji powiatu 

oleśnickiego: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. 

Wsparcia merytorycznego w opracowaniu Strategii udzieliło Dolnośląskie Centrum Rozwoju 

Lokalnego. Opracowując Strategię przyjęto model partnerski, zakładający szeroki udział 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności w pracach nad 

dokumentem. Kluczowa rola w przygotowaniu oraz realizacji Strategii należy  

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.  

Dokument opracowany został w II połowie 2022 roku. W czasie prac nad nim wykorzystano 

szerokie spektrum dostępnych danych źródłowych, materiałów, raportów  

i dokumentów. W ramach prac nad Strategią przeprowadzono ankietę dotyczącą warunków 

życia w Mieście Oleśnicy, kluczowych problemów społecznych i pomysłów na ich 

rozwiązywanie wśród ekspertów i osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

społecznych. Przeprowadzono również cztery spotkania konsultacyjne, w trakcie których 

uzgodniony został projekt Strategii przekazany do konsultacji społecznych. 
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II. Podstawa prawna 

Prawną podstawę tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych wyznacza ustawa 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, tekst jednolity 

ze zm.). Zgodnie z art. 16b ust 2 strategia zawiera w szczególności: 

− diagnozę sytuacji społecznej, w tym określenie zdolności podmiotów ekonomii 

społecznej do realizacji usług społecznych w zakresie, o którym mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 1–14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1818), 

− prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 

− określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych 

działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji 

działań.  

Zgodnie z ustawą, strategia, opracowana przez gminę i powiat, określa także usługi społeczne 

w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–14 ustawy z dnia  

19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1818), oraz zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1327, tekst jednolity ze zm.), zlecane w trybach, o których mowa w tej ustawie. 

 

III. Uczestnicy konsultacji społecznych 

 

Uczestnikami konsultacji społecznych byli Mieszkańcy Gminy Miasto Oleśnica, jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, 

organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz inne podmioty działające na terenie Gminy 

Miasto Oleśnica. 

 

IV. Forma przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 

Informacje o konsultacjach Strategii zamieszczone były na stronach internetowych Gminy 

Miasto Oleśnica (www.olesnica.pl) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy 

(www.mopsolesnica.gov.pl). W konsultacjach można było wziąć udział poprzez przesłanie 

uwag i propozycji na adres konsultacje@mopsolesnica.gov.pl  

 

http://www.olesnica.pl/
http://www.mopsolesnica.gov.pl/
mailto:konsultacje@mopsolesnica.gov.pl
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V. Termin konsultacji społecznych 

 

Konsultacje prowadzone były w terminie 18 - 25 listopada 2022 r. 

 

VI. Przebieg Konsultacji 

 

W czasie trwania konsultacji dokument został pobrany łącznie 55 razy. Na podany adres 

e-mail nie wpłynęła żadna uwaga do udostępnionego dokumentu.  

 

VII. Podsumowanie 

 

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga do projektu Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Oleśnica na lata 2023-2029. 

Wobec powyższego strategia zostanie w niezmienionej formie w zakresie opisanej treści. 


