
Projekt
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia

w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika i jednego pracownika
Centrum Integracji Społecznej w Giżycku na 2020 rok.

Na podstawie art. 131 oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, 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 2016 r., poz. 1828
ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwała co następuje:

Ustala się kwotę dotacji w 2020 roku dla samorządowego zakładu budżetowego

Centrum Integracji Społecznej, w wysokości do 1999,80 złotych brutto na jednego uczestnika

i na jednego pracownika Centrum.

*2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

*3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Stosownie do art.10 ust. I pkt.1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.) 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 koszty CIS w 2020 roku wyniosa:
1 528 090 złotych i są to koszty bieżącej działalności CIS:

Przewidywane przychody CIS w 2020 roku wvniosa:
1 428 100 złotych, w tym:
a) najem i dzierżawa — 8 000 zł
b) wpływy z usług i innej działalności CIS — 630 000 zł
c) przychody z PUP (świadczenia integracyjne i pochodne) —659 300 zł
d) dotacja celowa — 100.000 zł
e) dotacja na projekt budowlany parteru ul. Pionierskiej 13 — 30 000 zł
f) odsetki — 800 zł

Brakujący przychód: (koszty-przychody) 1 528 090 zł - 1 428 100 zł = 99 990 zł. stanowi dotację
podmiotową pokrywaną z budżetu jednostki samorządowej i stanowi podstawę do wyliczenia
jednostkowej stawki reintegracji zawodowej i społecznej, którą należy podzielić proporcjonalnie
pomiędzy gminy wchodzące w skład Porozumienia Międzygminnego tworzącego CIS.
Przewidywana jednostkowa stawka reintegracji zawodowej i społecznej wynosi 1999,8 zł. (1999,8
zł. x 50 osób (40 uczestników ± 10 osób kadry) = 99 990 zł.). Planowane rozdzielenie dotacji w
2020 roku:
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