Uchwała Nr XVI/108/07
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 listopada 2007 roku

w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej z budżetu gospodarstwu pomocniczemu w
2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.)

uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Centrum Integracji Społecznej w
Drezdenku do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej jednego uczestnika w wysokości 500
zł miesięcznie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

UZASADNIENIE
KOSZTY REALIZACJI REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU
za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Lp.

Rodzaj kosztów

Kwota w złotych
refundacja z PUP

1.

Świadczenie integracyjne wypłacane uczestnikom CIS:
a) wypłacane w okresie próbnym
b) wypłacane po okresie próbnym

2.

Badania lekarskie uczestników CIS

3.

Odzież ochronna dla uczestników CIS, środki czystości

8.000,00

4.

Koszty materiałów dydaktycznych dla uczestników CIS

4.000,00

5.

Koszty materiałów wynikające z działalności (wytwórczej, usługowej,
handlowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie)

6.

Posiłki dla uczestników CIS

7.

Ubezpieczenie uczestników CIS

8.

Inne koszty:
- organizacja kursów doskonalenia zawodowego
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup pozostałych usług
- delegacje
- koszty utrzymania pomieszczeń socjalnych dla uczestników

9.

Razem:

2.000,00

11.000,00
18.350,00
1.000,00
21.000,00
10.000,00
4.000,00
7.000,00
2.000,00
88.350,00

Koszt reintegracji zawodowej społecznej uczestników programu wynosi: 88.350,00 zł
1). Miesięczny koszt reintegracji zawodowej i społecznej przypadający na jednego uczestnika
wynosi: 409,02 zł
tj.
88.350,00 zł : (liczba uczestników 18 x 12 miesięcy) = 88.350,00 : 216 = 409,02
2). Kwota dotacji ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych:
409,00 zł x (18 uczestników + 4 pracowników x 12 miesięcy) = 409 x 264 = 107.976 zł ~
108.000,00 zł

3). Wysokość dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej do kosztów reintegracji
zawodowej społecznej jednego uczestnika.
108.000,00 : 12 miesięcy : 18 uczestników = 500,00 zł.
Dotację wyliczono na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.
Dz. U. z dnia 14 lipca 2003r. Nr .122. poz. 1143 z późn. zm. Art. 10 pkt.5.
„Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest wójt,
burmistrz i prezydent miasta, jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej
i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz liczby uczestników zajęć reintegracji

zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, nie więcej
jednak niż 90% ogólnych kosztów działalności Centrum, i określana corocznie przez radę gminy.”

