
Projekt

z dnia  13 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.) i art. 41 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Ustala się w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. miesięczną kwotę dotacji na 
działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, zwanego dalej Centrum, w wysokości 980,00 zł na 
jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej kierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hrubieszowie. 

§ 2. Dofinansowanie następować będzie według następujących zasad:

1) warunkiem otrzymania dotacji jest:

a) skierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w ramach reintegracji 

społecznej i zawodowej do Centrum do 10 uczestników z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów,

b) prowadzenie zajęć reintegracji społecznej i zawodowej przez Centrum w okresie od 1 stycznia 2020 roku 

do 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

c) przedstawienie pisemnej informacji o efektach uczestnictwa w Centrum każdego uczestnika oraz 

przedstawienie miesięcznych list obecności w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za 

który zostanie przyznana dotacja;

2) dotacja, o której mowa w pkt 1 wypłacana będzie przez okres kolejnych 12 miesięcy począwszy od 
stycznia 2020 roku w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana 
dotacja; dotację za miesiąc grudzień należy rozliczyć do dnia 28 grudnia 2020 r.;

3) kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie uprawniony jest do wglądu 
w dokumentację prowadzoną przez Centrum dotyczącą kierowanych uczestników;

4) Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego opracowywany jest w porozumieniu z Kierownikiem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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UZASADNIENIE

Niniejszym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność
Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2020 r. w zakresie współpracy w obszarze reintegracji
społecznej mieszkańców Gminy Miejskiej Hrubieszów uczestniczących w zajęciach reintegracji społecznej
prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Mienianach.

Centrum integracji społecznej działa w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. 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 zatru dnienie lub działalność gospodarczą;

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Centrum, może być tworzone przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego w formie:

a) jednostki budżetowej,

b) samorządowego zakładu budżetowego,

2) organizację pozarządową.

Powołane przez Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach, Centrum Integracji Społecznej swą
działalność prowadzi na terenie Gminy i Miasta Hrubieszów. Od miesiąca listopada 2018 r. uczestnikami
zająć są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Hrubieszów. Kwota dotacji w przypadku gdy instytucją
tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy
oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby
pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności
Centrum, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja.
Kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działalności Centrum,
pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9.

Środki finansowe są zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): DARIUSZ KORNELUK
Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hrubieszowie

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu
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Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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