
Uchwała Nr XV/112/2011 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 listopada 2011 roku 

 

w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu na rok 
2012 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
tj.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.  z 2009 r. 
D. U. Nr 157 poz. 1240) 

Uchwala się co następuje: 

§ 1 

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 
do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej jednego uczestnika w wysokości 462,96 zł 
miesięcznie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Adam Kołwzan 

 



Koszty realizacji reintegracji zawodowej i społecznej uczestników programu 

za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
lp. Rodzaj kosztów kwota w złotych uwagi 

1. 

Świadczenia integracyjne wypłacane 
uczestnikom CIS:                                                                                                          

a/ wyplacane w okresie próbnym     

b/ wypłacane po okresie próbnym     

c/ premia motywacyjna 5 200,00 § 3110 

2. Badania lekarskie uczestników 2 500,00 4280 

3. 
odzież ochronna dla uczestników CIS, 
środki czystosci 7 500,00 3020 

4. 
Koszty materiałów dydaktycznych dla 
uczestnikow CIS 0,00 4240 

5. Koszty materiałów wynikające z działalności 34 024,72 4210 

6. Posilki dla uczestników CIS 24 000,00 4220 

7. Ubezpieczenie uczestników CIS 2 500,00 4430 

8. 

Inne koszty: 47 000,00   

a/organizacja kursów doskonalenia 

zawodowego 25 000,00 4300 

b/opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 900,00 4370 

c/zakup pozostalych usług 3 000,00 4300 

d/ delegacje 1 000,00 4410 

e/ koszty utrzymania pomieszczeń 17 100,00 4260/4480 

Razem 122 724,72   

 
koszt reintegracji zawodowej-społecznej uczestników programu wynosi: 122 724,72 zł 
 
1. Miesieczny koszt reintegracji zawodowej i społecznej przypadajacy na jednego uczestnika wynosi: 
378,78zł 
tj. 122 724,72 zł : (liczba uczestników 27 x 12 miesięcy )= 122 724,72:324 = 378,78 zł 
2. Kwota dotacji ze środków gminnego programu profilktyki i rozwiazywania problemów 
alkoholowych: 
378,78 zł x (27 uczestników + 6 pracowników x 12 miesięcy)= 462,96 x 396 = 150 000,00 zł 
3. Wysokość dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej do kosztów reintegracji 
zawodowej jednego uczestnika:  
150 000,00 : 12 miesięcy : 27 uczestników = 462,96 zł 
 
Stawka dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku do 
kosztów reintegracji zawodowej i społecznej jednego uczestnika w wysokości 462,96 zł miesięcznie 
 
Dotację wyliczono na podstawie ustway o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. Dz.U.                 
z dnia 14 lipca 2003 r. z póź. zm., art..10 pkt.5. 
 

Koszt reintegracji zawodowej i społecznej został pomniejszony o przychód z prowadzonej działalności 


