
UCHWAŁA NR XI/199/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Integracji  i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Kluczbork  na lata  2014-2020

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz  art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy  
społecznej ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 1507, późn. zm.)   Rada Miejska w Kluczborku uchwala , co następuje:

§ 1. W  Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork na lata 2014-
2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr XLII/453/13 z dnia 20 grudnia  2013 r. w Dziale 3. CZĘŚĆ 
PROGRAMOWA po pkt. 3.2. dodaje  się ppkt. 3.2.1, w brzmieniu:

"3.2.1. RAMY FINANSOWE. Jednym z warunków realizacji celów zawartych w Strategii  Integracji 
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork na lata 2014 - 2020 jest jej finansowanie 
oraz pozyskanie  i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zaplanowanych działań 
i projektów.Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w niniejszej Strategii będą:

1. Budżet samorządu lokalnego.

2. Środki pozyskane z funduszy zewnętrznych:

·rządowych,

·pozarządowych,

·środków z UE,

·programów celowych.

Skuteczność wyznaczonych działań zależy, zarówno od środków finansowych posiadanych przez 
gminę, jak i efektywności w ich dalszym pozyskiwaniu.  Strategia jest podstawą skutecznego 
pozyskiwania środków finansowych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej na realizację 
projektów ze sfery społecznej, dla których stanowi potencjalne uzasadnienie. Jako uzupełnienie środków 
gminnych należy wskazać aktywną współpracę z partnerami społecznymi,   w tym organizacjami 
pozarządowymi, które niejednokrotnie mają szersze możliwości ubiegania się                                                                                                       
o zewnętrzne środki finansowe. W związku z powyższym budżet Gminy  prognozuje  źródło, 
uwzględniając pozyskane środki zewnętrzne, które sfinansują działania zawarte w Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych   w Gminie Kluczbork  na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione   w latach 2014- 2018
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Prognoza wydatków  w latach 2019- 2020 

Zawarte powyżej wartości finansowe na lata  2019-2020  mają jedynie charakter szacunkowy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork na lata 2014-2020
Zachodzi konieczność uzupełnienia treści Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Kluczbork na lata 2014-2020 o zapisy dotyczące ram finansowych. W wyprowadzeniu do
Strategii w pkt. 3 ppkt. c) zaznaczono że Strategia zawiera ramy finansowe ale w treści dokumentu brak
jest zapisów o ramach finansowych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.
U. z 2019 r. poz. 1507, późn. zm.) Strategia musi zawierać zapisy dotyczące ram finansowych.
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