
UCHWAŁA NR XVIII/170/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 
poz. 1515, zpóźn. zm.), art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 
885 tj. zpóźn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225z 
późn. zm.) Rada Miasta Skarżyska- Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla Centrum Integracji Społecznej w 
wysokości 2.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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Załącznik do Uchwały Rady Miasta 

Skarżyska-Kamienna 

Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 

dla Centrum Integracji Społecznej w roku 2016 

1 309 403,00 - planowany koszt funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w roku 2016 

684 691,00 - planowany przychód uzyskany z działalności (art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) 

524.712,00 - planowane środki z Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne i zatrudnienie wspierane)  

100 000,00 - niedobór środków 

Dotacja przedmiotowa w wysokości 100 000,00 zł stanowi 7,64% planowanych kosztów działalności Centrum na 

rok 2016 

 

Ustalono stawkę jednostkowa dotacji przedmiotowej Centrum na rok 2016 w wysokości 2 000,00 zł 

 

Wyliczenie stawki jednostkowej 

Razem koszt reintegracji 

zawodowej i społecznej w 

roku 2016 

Planowana liczba 

uczestników + 

pracowników w roku 

2016 

Koszt j ednostkowy 

reintegracji zawodowej i 

społecznej w przeliczeniu 

na jednego 

uczestnika/praco wnika 

Dotacja z 

budżetu 

Gminy 

Stawka 

jednostkowa 

dotacji 

przedmiotowej 

1.309 403,00 40 + 10 = 50 26.188 06 100 000,00 2 000,00 
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Uzasadnienie

Centrum Integracji Społecznej działa od 1 stycznia 2011 roku w formie samorządowego zakładu
budżetowego.

Działalność Centrum jest finansowana z:

1. dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego ,

2. dochodów uzyskiwanych z działalności wytwórczej i usługowej prowadzonej w ramach reintegracji
zawodowej,

3. środków z Unii Europejskiej .

Świadczenia integracyjne dla uczestników refundowane są ze środków Funduszu Pracy. W kalkulacji stawki
jednostkowej dotacji przedmiotowej nie uwzględniono środków finansowych zaplanowanych w związku z
działalnością cmentarza komunalnego będącego pod zarządem Centrum, ponieważ ta forma działalności nie
związana jest z reintegracją zawodową i społeczną uczestników Centrum. Zgodnie z planem finansowym na
2016r. koszty działalności Centrum ogółem wynoszą 1 309 403,00 zl.

Przychody własne zaplanowano w wysokości 684.691,00 zł. środki z funduszu Pracy przeznaczone na
świadczenia integracyjne dla uczestników zaplanowano w wysokości 524 712,00 zł.

W roku 2016 nie planuje się dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej, co wynika z następujących
uwarunkowań:

1 .CIS jest na etapie składania wniosku o dotację w ramach funduszy unijnych i nie wiadomo czy przejdzie
ocenę konkursową i będzie realizowany.

Kwota dofinansowania ze środków Gminy Skarżysko-Kamienna została zaplanowana na poziomie 100 000
zł co stanowi 7,64% planowanych kosztów działalności Centrum Integracji Społecznej w roku 2016.
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