
 
Uchwała Nr LVII/399/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 20 października 2010 roku 

 
w sprawie: utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej                      
w Drezdenku” 

 

na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.               
Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych       
(Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 1) b) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.                 
o zatrudnieniu socjalnym (tj. z 2003r. Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) 
 
uchwala się, co następuje: 
§ 1 
Tworzy się z dniem 1 stycznia 2011 roku samorządowy zakład budżetowy o nazwie Centrum Integracji 
Społecznej w Drezdenku z siedzibą w Drezdenku, zwany dalej „Centrum”. 
§ 2 
Przedmiotem działania Centrum jest wykonywanie zadań Gminy Drezdenko z zakresu pomocy społecznej, 
reintegracji zawodowej i społecznej poprzez następujące usługi: 

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych  i  osiąganie pozycji społecznych , 
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 

podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 
3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem; 
4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi; 

5) wykonywanie czynności  o których mowa w pkt. „1 – 4”będzie realizowane między innymi poprzez 

świadczenie w szczególności usług takich jak: utrzymanie czystości i porządku, pielęgnacja zieleni 
gminnej i zadrzewień, opieka nad osobami starszymi . 

§ 3 
Źródłem przychodów własnych Centrum jest odpłatnie wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 pkt. 5 
uchwały. Centrum otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Drezdenko w wysokości do 50% kosztów 
działalności. 
 
§ 4 
1. Zakład na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych przejmuje mienie, należności i zobowiązania 
zlikwidowanego Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego 
w Drezdenku przejęte przez Urząd Miejski w Drezdenku i przekazane Centrum. 
2. Środki obrotowe oraz składniki majątkowe zlikwidowanego Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 
gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Drezdenku przejęte przez Urząd Miejski w Drezdenku 
zostaną przekazane Centrum na podstawie inwentaryzacji i bilansu  sporządzonych na dzień 31.12.2010r. 
3. Centrum zatrudni od dnia 1 stycznia 2011r. pracowników zlikwidowanego Centrum Integracji Społecznej               
w Drezdenku gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Drezdenku na podstawie art. 231 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm). 
 
§ 5 

1. Zaliczkowa wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych  Centrum będzie przekazywana                            
do budżetu w wysokości planowanej na dany rok wpłaty do budżetu, w terminie do dnia 20 grudnia 
roku budżetowego. 

2. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Centrum wpłaca                         
do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku. 



3. Faktyczny stan środków obrotowych Centrum na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu 
środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną 
działalnością, a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje 
finansowe ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Centrum. 
 

§ 6 
Upoważnia się Burmistrz Drezdenka do wyposażenia Centrum w inne składniki majątkowe. 
 
§ 7 

1. Centrum działa na podstawie statutu. Statut samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji 
Społecznej w Drezdenku nadaje Burmistrz Drezdenka. 

2. Regulamin organizacyjny Centrum opracowuje Kierownik Centrum, a zatwierdza Burmistrz 
Drezdenka. 
 

§ 8 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 
 
§ 9 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku 
/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 
 
 
 
  



UZASADNIENIE 
 

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miejskiego w Drezdenku 
zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych tj. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. 
U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 musi ulec likwidacji do dnia 31 grudnia 2010r. Przy czym na mocy ustawy z dnia 
22 lipca 2010r.  o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. Nr 152 poz. 1020 gmina może przekształcić 
centrum integracji społecznej działające w formie gospodarstwa pomocniczego w inną formę organizacyjno-
prawną.  
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku pełni bardzo ważną funkcję w systemie lokalnej polityki 
społecznej, realizując swoje podstawowe zadania tj. reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym wykonuje wiele prac pożytecznych dla gminy:  utrzymanie czystości i porządku ulic, 
chodników i skwerów, jego likwidacja byłaby niecelowa. 
Mając na uwadze powyższe zasadnym jest kontynuowanie zadań tego gospodarstwa w nowej formie 
organizacyjnej – samorządowego zakładu budżetowego, który przejąłby mienie, należności i zobowiązania oraz 
kadrę pracowniczą likwidowanego gospodarstwa pomocniczego. 
 
 
 
 
 
 
 

 


