UCHW ALA NR X179/2019
RADY MIAST A LUBARTÓW
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej
i nadania mu Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506, 1309), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 r.
poz. 869) oraz art. 3 ust. 2 pkt I lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 217, 730) uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem l stycznia 2020 r. tworzy się samorządowy
Społecznej z siedzibą w Lubartowie, zwany dalej CIS.

zakład

budżetowy

o nazwie

Centrum

Integracji

§ 2. Przedmiotem działania CIS jest wykonywanie zadań gminy Miasta Lubartów w zakresie reintegracji
zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia
socjalnego określonego w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
§ 3. I. Źródłem przychodów
gospodarczych

CIS jest odpłatne wykonywanie
oraz osób prywatnych.

2. CIS może otrzymać

dotację

z budżetu

Gminy

Miasta

zleceń na rzecz instytucji, organizacji,
Lubartów

w wysokości

podmiotów

do 50% swoich

kosztów

działania.
3. Źródłem przychodów

CIS mogą być również inne źródła, jeżeli tak stanowią przepisy prawa.

§ 4. CIS działa na podstawie Statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
§ 6. Uchwała

wchodzi

w życie po upływie

Miasta Lubartów.

14 dni od ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Lubelskiego.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X179/20 19
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

STATUT
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE
§1
Postanowienia ogólne
1. Centrum Integracji Społecznej, zwane dalej CIS, działa na podstawie Uchwały Nr X179/20l9
Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 roku, przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz niniejszego statutu.
2. CIS jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Lubartów.
3. Obszarem działania CIS jest Miasto Lubartów.
4. Siedziba CIS znajduje się przy ul. Bolesława Mucharskiego (teren oczyszczalni ścieków)
w Lubartowie.
5. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością CIS sprawuje Burmistrz Gminy Miasto
Lubartów.
§2

Przedmiot i zakres działania
l. Przedmiotem
działania
CIS jest organizowanie
reintegracji
zawodowej
i społecznej
w szczególności dla:
l) bezdomnych
realizujących
indywidualny
program
wychodzenia
z bezdomności,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
2) uzależnionych od alkoholu;
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających;
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
7) uchodźców realizujących
indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej;
8) osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu
i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić
swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo
oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym.
2. CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:
l) 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;
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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.
3. Działalność CIS obejmuje w szczególności
l) sprzątaniu i utrzymaniu czystości;
2) pracach remontowych;
3) pielęgnacji terenów zielonych;
4) pracach konserwatorskich.

usługi polegające na:

4. CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność
wytwórczą w rolnictwie, z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu
wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego,
a także pozostałych wyrobów alkoholowych
o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz
wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali. Działalność ta nie stanowi
działalności
gospodarczej
w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo
Przedsiębiorców
i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku
publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§3
Organizacja i zarządzanie
I.
2.
3.

Działalnością CIS kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
Stosunek pracy z Kierownikiem CIS nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta.
Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz niniejszym Statutem
podejmuje decyzję samodzielnie w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
Miasta.
4. Do czynności przekraczających
zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo
szczególne lub rodzajowe udzielone przez Burmistrza Miasta.
5. Kierownik lub osoba przez niego upoważniona wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
wobec pracowników CIS.
6. Kierownik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom,
w zakresie niewykraczającym
poza umocowania udzielone Kierownikowi przez Burmistrza
Miasta.
7. Kierownik jest odpowiedzialny
za całość gospodarki finansowej, w tym wykonywanie
określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
8. Kierownik sprawuje nadzór nad majątkiem CIS; reprezentuje oraz działa w imieniu CIS
wobec władz, instytucji oraz osób trzecich; składa w imieniu CIS oświadczenia, również
w zakresie praw i zobowiązań majątkowych.
9. Kierownik wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego.
10. Kierownika
w czasie jego nieobecności
zastępuje
wyznaczona
osoba w zakresie
wynikającym z pisemnego umocowania przez Kierownika.
11. Główny księgowy działając w ramach przydzielonych przez kierownika zadań ponosi przed
nim odpowiedzialność za ich realizację i podejmowane decyzje.
12. Szczegółowe zasady i tryb działania Centrum Integracji Społecznej określa Regulamin CIS
zatwierdzony przez Burmistrza.
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§4
Kontrola i nadzór
1. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz Miasta jest w szczególności uprawniony do:
1) określenia kierunków działania CIS;
2) dokonywania oceny pracy Kierownika i działalności CIS;
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na cele
Statutowe CIS;
4) żądania dokumentów oraz wyjaśnień od Kierownika oraz pracowników CIS.

§5
Gospodarka finansowa
1. CIS prowadzi gospodarkę finansową jako zakład budżetowy, zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o finansach publicznych.
2. Działalność CIS finansowana jest w szczególności z:
l) dotacji przyznanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zatrudnieniu
socjalnym;
2) dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez CIS.
3. CIS dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.
4. CIS sporządza sprawozdania z realizacji zadań reintegracji społecznej i zawodowej.
5. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
6. Mienie Centrum Integracji Społecznej stanowią środki trwałe, wyposażenie,
wartości
niematerialne potrzebne do realizacji zadań statutowych.

§6

Postanowienia

końcowe

1. Statut nadaje Rada Miasta Lubartów.
2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące w zakresie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej.
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Wyniki głosowania
Głosowano w sprawie: utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o
nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu,
ZA: 12, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr
Jaworski, Tomasz Krówczyński, Renata Urszula Mazur, Marek Adam Polichańczuk, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej
Wojciech Zieliński
PRZECIW (5)
Maria Kozak, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Piotr Siwek, Krzysztof Adam Żyśko
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jacek Mikołaj Tomasiak
NIEOBECNI (3)
Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Wojciech Krzysztof Osiecki
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