UCHWAŁA NR XVII/201/2012
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum
Integracji Społecznej w Dąbrowie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) oraz art. 3 ust.
2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 43
poz. 225 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2012 roku samorządowy zakład budżetowy o nazwie
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie.
2. Nadaje się Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie zwanemu dalej CIS statut stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Przedmiotem działania CIS jest wykonywanie zadań Gminy Lubaczów w zakresie
reintegracji zawodowej i społecznej.
2. W ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub
usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie.
§ 3. 1. Źródłem przychodów własnych CIS jest odpłatnie wykonywanie zadań zleconych przez
instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne.
2. CIS może otrzymać dotację z budżetu Gminy Lubaczów w wysokości do 50% swoich kosztów
działalności.
§ 4. Terminy i sposób ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych
dokonywanych przez CIS do budżetu Gminy Lubaczów oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń
i dokonywania wpłat do budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do wyposażenia CIS w niezbędne składniki
majątkowe.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy
Lubaczów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/201/2012
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 9 marca 2012 r.

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie jest samorządowym zakładem budżetowym
Gminy Lubaczów, działającym na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.),
3) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 43 poz.
225 późn. zm.),
4) Statutu Gminy Lubaczów,
5) niniejszego statutu,
6) Decyzji Wojewody Podkarpackiego.
§ 2. 1. Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej
w Dąbrowie” dalej określana jako „CIS”.

brzmi

„Centrum

Integracji

Społecznej

2. Siedzibą CIS jest miejscowość Dąbrowa w gminie Lubaczów.
Rozdział 2.
Przedmiot działania CIS
§ 3. 1. CIS jest miejscem reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników, osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
2. Reintegracja zawodowa i społeczna uczestników CIS odbywa się poprzez:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych,
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub
podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem,
4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
3. W ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub
usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie.
4. CIS zapewnia uczestnikom:
1) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich,
3) odzież ochronną i obuwie robocze,
4) bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej,
5) jeden nieodpłatny posiłek dziennie w trakcie pobytu,
6) zaopatrzenie
z tytułu
okolicznościach,

wypadków

i chorób
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7) wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 4. 1. Kierownik kieruje oraz reprezentuje CIS na zewnątrz.
2. Kierownika CIS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lubaczów.
3. Kierownik CIS kieruje jego działalnością na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta Gminy Lubaczów.
§ 5. Do zakresu działania Kierownika CIS należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania CIS i kierowanie jego działalnością,
2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu CIS wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób
trzecich,
3) składanie w imieniu CIS oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości
kwot określonych w planie finansowym,
4) wykonywanie zadań wynikających z realizacji zadań obronnych Gminy,
5) nadzorowanie uczestników oraz pracowników CIS podczas wykonywania zleconych prac.
§ 6. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialność zatrudnionych osób określa
Regulamin Organizacyjny CIS.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa
§ 7. 1. Majątek CIS stanowi mienie komunalne Gminy Lubaczów przekazane mu w użyczenie lub
w trwały zarząd oraz mienie uzyskane w wyniku działalności.
2. CIS jako samorządowy zakład budżetowy prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami
określonymi dla tego typu jednostek.
§ 8. 1. CIS gospodaruje swoim majątkiem oraz prowadzi samodzielnie działalność w celu
pozyskiwania środków na działalność statutową.
2. Podstawą gospodarki finansowej CIS jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
Kierownika CIS.
3. W planie finansowym CIS mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku
realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem że nie spowoduje to
zwiększenia dotacji z budżetu.
4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem gminy prowadzi Skarbnik Gminy.
§ 9. CIS posiada odrębny rachunek
z obowiązującymi przepisami prawa.

bankowy

i prowadzi

własną

rachunkowość

zgodnie

§ 10. Odrębne przepisy określają zasady:
1) ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej,
2) finansowania i rozliczeń z budżetem Gminy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Kierownik CIS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
2. Nadzór nad działalnością statutową CIS sprawuje Wójt Gminy Lubaczów.
§ 12. Zmiany Statutu CIS następują w formie właściwej dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/201/2012
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 9 marca 2012 r.

Terminy i sposób ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych
dokonywanych przez Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie do budżetu Gminy
Lubaczów oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu
§ 1. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych CIS są przekazywane do
budżetu Gminy Lubaczów zwanego dalej budżetem, co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu
kwartału, a za IV kwartał - zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.
§ 2. Zaliczkowa wpłata do budżetu wynosi ¼ planowanych wpłat do budżetu. CIS planuje jako
wpłatę do budżetu różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan
środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany
stan środków obrotowych na koniec roku.
§ 3. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) CIS wpłaca do
budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.
§ 4. Faktyczny stan środków obrotowych CIS na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą
stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną
działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje
finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym CIS. Przy czym
dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
nie mogą być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane
w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.
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Uz a s a d n i e n i e
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122 poz.1143 z późn.
zm. z 2003r.) umożliwiła jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie Centrów Integracji
Społecznej.
Centra Integracji Społecznej w myśl wymienionej ustawy realizują zadania z zakresu
reintegracji zawodowej i społecznej, co stanowi aktywną formę przeciwdziałania marginalizacji
społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych,
bezdomnych oraz dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi.
Tego typu jednostka ma do spełnienia bardzo ważną funkcję w systemie polityki społecznej
i poprzez realizację swoich zadań stanowi uzupełnienie działań takich jednostek jak Ośrodki
Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Terapii Uzależnień oraz organizacje
pozarządowe.
Na terenie Gminy Lubaczów w chwili obecnej ok. 17%
wykluczeniem społecznym głównie z powodu bezrobocia.
przeciwdziałania dalszej marginalizacji tej grupy osób
Integracji Społecznej w Dąbrowie w formie samorządowego
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mieszkańców pozostaje zagrożonych
Mając na uwadze powyższe, celem
zasadnym jest powołanie Centrum
zakładu budżetowego.
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