UCHWAŁA NR XXXVIII/962/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 18 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Mikołów na lata 2006–2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16b ust. 2 i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLI/634/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2006–2015
w części V Realizacja Strategii w ust. 3 Monitoring i Ewaluacja po zdaniu ostatnim: „Monitoring i ewaluację
prowadzić będą wszystkie jednostki realizujące poszczególne zadania Strategii, przekazując rezultaty do organu
koordynującego.” dodaje się tabelę o następującej treści:

Lp. Działania

Nakłady

Wskaźniki monitoringowe

1

Budowanie
zintegrowanego systemu
wsparcia, chroniącego
rodzinę przed utratą
bezpieczeństwa
socjalnego

Budżet
gminy,
fundusze
zewnętrzne

Liczba porad, liczba osób
korzystających ze wsparcia
MOPS-u, liczba przydziałów
mieszkań komunalnych

2

Budowanie
zintegrowanego systemu
na rzecz prawidłowego
funkcjonowania rodzin
oraz wspierania rozwoju
dzieci i młodzieży, ze
szczególnym
uwzględnieniem rodzin
niewydolnych
wychowawczo
i zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Budżet
gminy,
fundusze
zewnętrzne,

Liczba poradni rodzinnych, liczba MOPS, NGO,
prelekcji, liczba
ZSiPM, szkoły,
interdyscyplinarnych zespołów
przedszkola
wsparcia rodziny, liczba placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
liczba oddziałów integracyjnych
w szkołach

3

Systematyczna analiza
lokalnego rynku pracy
i zjawiska bezrobocia

Budżet
gminy

Liczba diagnoz, liczba porad
doradcy zawodowego

PUP, UM, MOPS

4

Budowanie sieci
współpracy organów
samorządu miasta,
pracodawców oraz
organizacji
pozarządowych na rzecz
rozwiązywania
problemów bezrobocia

Budżet
gminy

Liczba ulotek, folderów, liczba
prelekcji, liczba przedsiębiorców
korzystających z systemu ulg,
liczba spółdzielni socjalnych

UM, MOPS, CIS,
NGO
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5

Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych oraz
pomoc dla rodzin
dotkniętych problemem
bezrobocia

Budżet
gminy

6

Umacnianie działań
profilaktycznych
dotyczących uzależnień
Umacnianie systemu
wsparcia dla osób
uzależnionych oraz
członków ich rodzin
Przeciwdziałanie
zjawisku przemocy
w rodzinie i jego
ograniczanie

Budżet
gminy

9

Podniesienie poziomu
jakości życia osób
starszych
i niepełnosprawnych
w miejscu zamieszkania

Budżet
gminy,
fundusze
zewnętrzne

10

Wyrównanie szans osób
niepełnosprawnych
poprzez integrację
w środowisku lokalnym
oraz likwidowanie
wszelkich barier
dyskryminujących te
osoby
Profilaktyka
prozdrowotna, promocja
zdrowego trybu życia

Budżet
gminy,
fundusze
zewnętrzne

7

8

11

Budżet
gminy,
fundusze
zewnętrzne
Budżet
gminy,
fundusze
zewnętrzne

Budżet
gminy

Liczba porad,, liczba decyzji
PUP, MOPS
przyznających jeden gorący
posiłek oraz zapewniających
pokrycie kosztów pobytu
w przedszkolu, liczba decyzji
w sprawie dotowania wypoczynku
wakacyjnego, liczba kursów,
szkoleń
Liczba ulotek, folderów, prelekcji UM, MOPS, ZSiPM,
Policja, Straż
Miejska, GKRPA
Liczba prelekcji, programów
MOPS, GKRPA,
leczenia i terapii uzależnienia oraz NGO, UM, ZSiPM
zespołów interdyscyplinarnych
Liczba ulotek, folderów, kampanii,
porad, interwencji i programów
ochrony ofiar przemocy
w rodzinie, liczba posiedzeń
Zespołu Interdyscyplinarnego do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Liczba decyzji przyznających
usługi opiekuńcze, miejsce
w zakładzie opiekuńczoleczniczym, liczba osób
korzystających ze wsparcia
Dziennego Domu Pomocy
Liczba ulotek i porad w punkcie
konsultacyjnym

UM, MOPS, Policja,
NGO

Liczba ulotek i diagnoz

UM, MOPS

MOPS, UM, DDP,
NGO

ZGL, UM, MOPS,
NGO

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
Tadeusz Socha
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