
PROJEKT NR 1 

Uchwała nr …. 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia .................. r. 

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji 

Społecznej w Giżycku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 14 pkt 7a oraz art. 16 ust. 1       i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885                                    

z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, 

co następuje:  

 

§1. Tworzy się z dniem 01.01.2016r. samorządowy zakład budżetowy pod nazwą "Centrum 

Integracji Społecznej w Giżycku" z siedzibą w Giżycku, zwane dalej Centrum. 

 

§2. Przedmiotem działalności Centrum jest wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Giżycko                 

w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz realizacja zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy o zatrudnieniu,  

a w szczególności: 

a) sprzątania i utrzymania czystości, 

b) pielęgnacji terenów zielonych, 

c) świadczenia usług: 

- opiekuńczych, 

- szkoleniowych i edukacyjnych, 

- ogólnobudowlanych i remontowych, 

- gastronomicznych i cateringowych, 

- konserwatorskich, 

d) sprzedaż wyrobów wytworzonych przez uczestników CIS, 

 

§3. 1. Źródłami przychodów własnych Centrum jest odpłatne wykonywanie zadań zleconych 

przez instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne. 

2. Centrum osiąga przychody własne z następujących źródeł: 

1) ze sprzedaży produkcji i usług z działalności podstawowej, 

2) ze sprzedaży produkcji i usług z działalności ubocznej, 

3) ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, 

4) z dotacji budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz 

ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 

5) z innych źródeł, przewidzianych odrębnymi przepisami. 

 

§4. 1. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych Centrum powinny być 

przekazywane do budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, natomiast 

za IV kwartał - zaliczkowo, w terminie do 20 grudnia roku budżetowego. Zaliczkowe wpłaty 

do budżetu nadwyżek środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały są dokonywane                  

w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje 

roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za IV 

kwartał ustala się w wysokości wpłaty za III kwartał. 



2.Centrum powinno w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego wpłacić 

do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec 

roku. W przypadku, gdy zaliczkowe wpłaty zostaną przekazane w kwotach wyższych niż 

należne, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego 

lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot. 

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Giżycku podpisane zostało 11 

września 2015r. porozumienie międzygminne w sprawie utworzenia i funkcjonowania Centrum 

Integracji Społecznej w Giżycku, jako samorządowego zakładu budżetowego CIS miasta 

Giżycka (kserokopia porozumienia w załączeniu). CIS działają na podstawie ustawy     z dnia 

13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 43, poz. 225                 

z późn. zm.). 

 

Wyciąg: 
Art. 3. 1. Centrum integracji społecznej, zwane dalej "Centrum", realizuje reintegrację zawodową                
i społeczną przez następujące usługi: 
1)   kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych 
dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 

2)   nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 

3)   naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość 
osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; 
4)   uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. 
2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez: 
1)   jednostkę samorządu terytorialnego w formie: 

a)  jednostki budżetowej, 
b)  samorządowego zakładu budżetowego, 

2)   organizację pozarządową, 
3)   podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. 
Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887), z zastrzeżeniem, że w przypadku spółdzielni socjalnych Centrum 
mogą tworzyć spółdzielnie zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) 
- zwane dalej "instytucjami tworzącymi". 

 

30 września upływa termin złożenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu wniosku                             

o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, realizującego zadania 

reintegracji zawodowej i społecznej, w którym określona zostaje forma prowadzenia Centrum. 

Wobec czego niezbędne jest podjęcie właściwej uchwały.  

W załączeniu projekt wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Giżycku 

wraz z projektem Regulaminu Organizacyjnego Centrum. 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1342278:part=a3u3p1:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1342278:part=a3u3p3:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.501959:part=a4u2p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.501959:part=a4u2p3&full=1

