
Projekt nr 13 

Uchwała nr  

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 

 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 

2017 rok. 

 

 Na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 5 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze 

zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje: 

 

        § 1 

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej, 

samorządowego zakładu budżetowego w wysokości do 2 222 złotych na jednego uczestnika  

i na jednego pracownika Centrum. 

 

       § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

       

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        

 

 

 

 

  



 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, ze zm.) stawki dotacji przedmiotowych ustala organ 

stanowiący jednostki samorządu. Stosownie do art.10 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 10 ust. 5 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225) 

działalność Centrum utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego jest finansowana 

z dotacji ustalonej jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej  

w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji 

zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, 

pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności Centrum Integracji Społecznej. 

Przewidywane przychody CIS w 2017 roku wynoszą łącznie 768 649 zł.: 

 wpływy z usług i zleceń CIS – 270 610 zł.  

 wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy (świadczenia integracyjne) 498 039 zł. 

Przewidywane koszty CIS w 2016 roku wynoszą łącznie 868 639 zł.: 

Brakujący przychód 868 639 zł. – 768 649 zł. = 99 990 zł. stanowi dotację przedmiotową 

pokrywaną z budżetu jednostki samorządowej i stanowi podstawę do wyliczenia jednostkowej 

stawki reintegracji zawodowej i społecznej. Przewidywana jednostkowa stawka reintegracji 

zawodowej i społecznej wynosi 2 222 zł. (2222 zł. x 45 osób – 40 uczestników + 5 osób kadry 

= 99 990 zł.). Planowane rozdzielenie dotacji w 2017 roku: 

 

GMINA LICZBA 

OSÓB 

W CIS 

PROCENTOWY 

UDZIAŁ W 

DOTACJI % 

KWOTA DOTACJI 

2016 rok (zł.) 

KWOTA DOTACJI 

2017 rok (zł.) 

Gmina 

Miejska 

Giżycko 

18 45 45 908,23  44 995,50  

Gmina 

Wydminy 

7 17,5 18 633,95  17 498,25  

Gmina 

Giżycko 

6 15 17 072,45  14 998,50  

Gmina 

Miłki 

5 12,5 12 804,34  12 498,75  

Gmina 

Kruklanki 

4 10 9 681,33  9 999  

razem: 104 100,30 99 990  



 


