
UCHWAŁA NR XXVII/203/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu na rok 2013 

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 (D.U. z dn. 2009 Nr 157 poz. 1240) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku do 
kosztów reintegracji zawodowej i społecznej jednego uczestnika w wysokości 538,00 zł miesięcznie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Koszty realizacji reintegracji zawodowej i społecznej uczestników programu   

 za okres 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku   

lp
.  Rodzaj kosztów  

 
kwota 
w złotych   

Świadczenia integracyjne wypłacane uczestnikom CIS:   

a/ wyplacane w okresie próbnym    
refundacja 
z PUP  

b/ wypłacane po okresie próbnym   
refundacja 
z PUP  

1.  

c/ premia motywacyjna   3.000,00  § 3110  
2.  Badania lekarskie uczestników  2.500,00  
3.  odzież ochronna dla uczestników CIS, środki czystosci  7.000,00  
4.  Koszty materiałów dydaktycznych dla uczestnikow CIS  0,00   
5.  Koszty materiałów wynikające z działalności  30.000,00  
6.  Posilki dla uczestników CIS  26.000,00  
7.  Ubezpieczenie uczestników CIS  2.500,00  

Inne koszty:  49.096,00  
a/organizacja kursów doskonalenia zawodowego   27.000,00  4300  
b/opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   996,00  4370  
c/zakup pozostalych usług   3.000,00  4300  
d/ delegacje   1.000,00  4410  

8.  e/ koszty utrzymania pomieszczeń   17.100,00  4260/4480  
Razem   120.096,00   

 koszt reintegracji zawodowej-społecznej uczestników programu wynosi: 120 096,00 zł  
 
 
 
 

 1. Miesieczny koszt reintegracji zawodowej i społecznej przypadajacy na jednego uczestnika wynosi: 417,00 
zł  

 
 
 
 

 tj. 120 096,00 zł : (liczba uczestników 24 x 12 miesięcy )= 120 096,00 : 288 = 417,00 zł  
 
 
 
 

 2. Kwota dotacji ze środków gminnego programu profilktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych:  
 
 
 
 

417,00 zł x (24 uczestnków + 7 pracowników x 12 miesięcy) = 417,00 x 372 ≈ 155 000,00 zł  
 
 
 
 

 3. Wysokość dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej do kosztów reintegracji zawodowej 
jednego uczestnika:   

 
 
 
 

 155 000,00 zł : 12 miesięcy : 24 uczestników ≈ 538,00 zł  
 
 
 
 

 Stawka dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku do kosztów 
reintegracji zawodowej i społecznej jednego uczestnika w wysokości 538,00 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  
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Uzasadnienie
Jedną z form dotacji dla centrum są środki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
Na rok 2013 planowana jest dotacja w wysokości 155.000,00 zł, z przeznaczeniem między innymi na premię 
integracyjną, badania lekarskie, szkolenia, odzież ochronną, środki czystości, posiłki i ubezpieczenia uczestników, 
zakup materiałów dydaktycznych oraz inne wydatki związane z działalnością Centrum (art. 10 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym). 
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