
UCHWAŁA Nr XXVIII/104/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 8 września 2021 r. 

w sprawie uchwalenia  Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3, 3a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz.1038) oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369, z 2021 r. poz. 794 i 803) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Program Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

  



Uzasadnienie  

 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy 

opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. Rada powiatu na podstawie zidentyfikowanych potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.  

Programy aktywności lokalnej kierowane są do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków 

danej społeczności. 

 Założenia niniejszego Programu Aktywności Lokalnej wynikają z analizy problemów społecznych 

występujących na terenie powiatu grudziądzkiego oraz stanowią realizację kierunków działań zawartych 

w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030 oraz Programu rozwoju 

pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019 – 2021. Program Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 

2022 skierowany jest w szczególności do wychowanków pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu. Ww. grupa mieszkańców powiatu została zdiagnozowana 

jako szczególnie narażona  na wykluczenie społeczne, a zaplanowane działania w ramach PAL na lata 2021 – 

2022 powinny przeciwdziałać temu procesowi.  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 


