UCHWAŁA NR RG.0007.186.2021
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
Na podstawie art. 17 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r.
poz. 713).
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
W Uchwale Nr RG.0007.175.2021 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie: Strategii rozwiązywania problemów
społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026, w załączniku do Uchwały w pkt. 7 po podtytule "Instrumenty
realizacji Strategii" dodaje się podtytuł:
"Finansowanie Strategii" o następującej treści:
„Zgodnie z art. 110 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026 będzie Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kobiórze. Sformułowane w dokumencie kierunki działań będą wdrażane
przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów realizacji, w zależności od posiadanych
i pozyskanych środków finansowych. Ze względu na szeroki zakres merytoryczny, czas
obowiązywania dokumentu i wielu realizatorów nie jest możliwe precyzyjne określenie ram
finansowych dokumentu strategicznego. W Strategii przy każdym działaniu zawarto źródła
finansowania. Poniższa tabela przedstawia ramy finansowe strategii.
Tabela 6 Ramy finansowe strategii w latach 2019–2026
wydatki (w zł)
2019
6 595 835,00

2020
8 185 276,49

2021
8 520 601,16

Prognoza wydatków (w zł)
2022
2023
2024
8 342 277,65
8 392 280
8 442 280

2025
8 492 280

2026
8542 280

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiór.

Finansowanie strategii zakłada także realizację inicjatyw przez placówki edukacyjne, kulturalne,
sportowe,
a także organizacje pozarządowe z terenu gminy Kobiór. Ich budżety na działania strategiczne są
uzależnione od decyzji w skali rocznej.
Do przygotowania ram finansowych strategii wykorzystano prognozowaną w budżecie gminy
wielkość wydatków w pomocy społecznej oraz w innych obszarach polityki społecznej m.in. dział:
Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii, Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Pomoc społeczna,
Edukacyjna opieka wychowawcza, Rodzina. Prognozę tę oparto o wysokość środków finansowych
poniesionych na realizację zadań w ww. działach w latach 2017-2019. Budżet planowany na realizację
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026 będzie
oszacowany w okresach rocznych. Zakłada się, że wydatki na realizację celów strategicznych
oscylować będą corocznie w granicach zbliżonych do wydatków w roku 2019 z niewielkim wzrostem.
Realizacja zadań wynikających ze Strategii będzie finansowana z budżetu państwa i gminy do
wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w danym roku budżetowym. Środki te
ujmowane będą w uchwale budżetowej Rady Gminy Kobiór.
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Ponadto planuje się w 2022 roku wydatki pomniejszone o dotację na realizację Projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Sawicki
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