
UCHWAŁA NR XVII/171/2012  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 21 marca 2012 r.  

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2012r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr

142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

poz. 1240) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta: 

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 359.235,47zł  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 19.018,35zł  

Razem 378.253,82zł.  

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta: 

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 44.376,15zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4017 o kwotę 85.728,21zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4019 o kwotę 4.538,55zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4047 o kwotę 4.894,25zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4049 o kwotę 259,11zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 16.185,27zł  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4119 o kwotę 856,87zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 2.220,20zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 117,54zł  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4177 o kwotę 1.899,44zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 100,56zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 7.787,80zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 412,30zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 237.291,25zł  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 12.562,47zł  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4367 o kwotę 1.139,66zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4369 o kwotę 60,34zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4447 o kwotę 2.089,39zł,  

w Dziale 853 Rozdz. 85395 § 4449 o kwotę 110,61zł,  

Razem 422.629,97zł.  

§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta: 

w Dziale 852 Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 44.376,15zł.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie na 2012r. wynika z faktu akceptacji przez Świętokrzyskie Biuro

Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kielcach wniosku na realizację projektu

systemowego w ramach działania 7.1.7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej pn. „Będę pracownikiem” , której celem jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku

życia, korzystających z pomocy tutejszego Oś rodka. W projekcie bierze udział 40 osób po 50 roku życia,

bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby objęte wsparciem charakteryzują się niskimi lub nieaktualnymi kwalifikacjami zawodowymi. Mają problemy

z komunikowaniem się z otoczeniem a także charakteryzują s ię niskim poziomem asertywnoś ci. W większoś ci

przypadków nie potrafią odnaleźć s ię na rynku pracy. Klienci OPS potrzebują kompleksowego wsparcia, które

umożliwi im zmianę dotychczasowego podejścia względem samego siebie i otoczenia, a także pozwoli odnaleźć się

na rynku pracy. Natomiast podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększy ich szansę na znalezienie zatrudnienia.

Podejmowane działania to:1. Praca socjalna. W ramach tego zadania pracownicy socjalni OPS Sandomierz

przeprowadzą rodzinne wywiady środowiskowe, które stanowić będą diagnozę potrzeb uczestników projektu oraz

podstawę zawarcia kontraktów socjalnych. 2. Aktywna integracja. W ramach zadania podpisane zostanie 40

kontraktów socjalnych przewidujących pracę socjalną oraz realizację instrumentów aktywnej integracji w ramach

kompleksowej aktywizacji rodzin. Wobec każdego beneficjenta zastosowane zostaną 3 obowiązkowe instrumenty

aktywnej integracji, tj.:- grupowe warsztaty psychoterapeutyczne „Uwierz w siebie” ,- zespoły  ćwiczeń

psychoruchowych, - grupa wsparcia,i fakultatywnie:- trening pamięci, - trening budżetowy ,- szkolenie

komputerowe. Budżet projektu na 2012r. to kwota 422.629,97zł, w tym wkład własny 44.376,15zł (pomoc w postaci

zasiłków celowych lub okresowych).  
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