
 
Uchwała Nr IV/33/15 
Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 05 marca 2015 r. 
 
 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/256/13 Rady Gminy w Gnojniku  z dnia  
10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Gnojnik na lata 2013 – 2020. 
 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art.17 ust. 1 pkt. 
1ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.163)                       
Rada Gminy Gnojnik uchwala, co następuje : 

 
 
§1. W Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020 dla Gminy 
Gnojnik, która stanowi załącznik do Uchwały nr XXVII/256/2013 Rady Gminy w Gnojniku z 
dnia 10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2013 – 2020, w części „V Założenia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych” dodaje się kolejne zagadnienie „Ramy Finansowe Strategii”  które 
otrzymuje brzmienie: 

 
„RAMY FINANSOWE NA POSZCZEGÓLNE LATA REALIZACJI STRATEGII 
 
Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w niniejszej Strategii będą: 
- budżet Gminy Gnojnik, 
- budżet Wojewody, 
- budżet Samorządu Województwa, 
- środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
- inne środki. 
Ramy finansowe  strategii są uzależnione od możliwości finansowych Gminy Gnojnik i będą 
uwzględniane rokrocznie w uchwałach budżetowych. 
  
 
Tabela. Ramy finansowe strategii w latach 2013-2020 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Prognoza 
wydatków 
finansowych 
w zakresie 
polityki 
społecznej 

(zł) 

 
 
 
3.688.101 

 
 
 
3.848.999 

 
 
 
3.887.489 

 
 
 
3.926.364 

 
 
 
3.965.628 

 
 
 
4.005.284 

 
 
 
4.045.337 

 
 
 
4.085.790 

 
Dla przygotowania niniejszej projekcji, w modułach przyjęto założenia wynikające z prognoz: 
demograficznej, wydatków na pomoc społeczną, zmiany przepisów w zakresie pomocy 
społecznej oraz realizacji inwestycji w zakresie polityki społecznej w gminie. 
Model zawiera następujące moduły, w których szacowana jest wielkość : 
-851 Ochrona Zdrowia (85153-Przeciwdziałanie narkomanii; 85154-Przeciwdziłanie 
alkoholizmowi) 



- 852 Pomoc społeczna: 
- 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej 
- 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza 

Prognozy wykorzystane do sporządzenia ram finansowych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w Gminie Gnojnik przyjęto w oparciu o wysokość poniesionych  
wydatków socjalnych w latach 2010-2012 , która w badanym okresie wyniosła średnio minus 
3,98%  w związku z czym w prognozie na lata 2013-2014 wykazano faktycznie poniesione 
nakłady finansowe na podstawie danych własnych OPS Gnojnik, natomiast na lata 2015-2020 
zastosowano średnią wzrostu 1 %.  
Końcowa wielkość środków uzależniona będzie jednak od sytuacji finansowej Gminy Gnojnik, 
stanu środków budżetowych oraz pozyskanych środkach z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego „. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Janusz Zych 

 
 


