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UCHWAŁA NR XXXI/102/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej
w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa
pomocniczego przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 7a i 9, art. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 tekst jednolity) oraz art. 3 ust. 2
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225
z późn. zm.), Rada Miasta Skarżysko-Kamienna uchwala co następuje:
§ 1. Zmianie ulega statut Centrum Integracji Społecznej stanowiący załącznik do Uchwały Nr LIV/106/2010
Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej
działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna i otrzymuje on
nowe brzmienie.
§ 2. Zmianie ulega zapis § 10 Uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna i otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 10. Siedzibą Centrum jest miasto Skarżysko-Kamienna.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Golik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/102/2016
Rady Miasta Skarżysko-Kamienna
z dnia 24 listopada 2016 roku

STATUT
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

§1
Centrum Integracji Społecznej, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących
przepisów, w tym w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j.: Dz. U. z 2011 nr 43 poz. 225
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 t. j.);
5) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j.: Dz. U. 2015 r.
poz. 2126);
6) niniejszego Statutu.

§2
Centrum jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Skarżysko-Kamienna.
§3
Centrum nie posiada osobowości prawnej.
§4
Podstawowym obszarem działania Centrum jest Gmina Skarżysko-Kamienna, jednak dla właściwej
realizacji zadań i celów, Centrum może prowadzić działalność również poza jej granicami.
§5
Siedzibą Centrum jest miasto Skarżysko-Kamienna.
§6
Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§7
Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta
Miasta Skarżysko-Kamienna, które określają zakres przyznanych uprawnień i powierzonych
obowiązków, w zakresie zarządzania powierzonymi składnikami mienia gminnego.
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ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§8
Przedmiotem działania Centrum jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.
Centrum może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową, zgodnie z ustawą
o zatrudnieniu socjalnym.
Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa świadczona przez Centrum nie stanowi działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej i może być prowadzona jako
statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działalność Centrum wymieniona w ust. 1 obejmuje w szczególności usługi:
1) aktywizacji społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych/nieaktywnych zawodowo;
2) sprzątania i utrzymania czystości;
3) pielęgnacji terenów zielonych;
4) opiekuńczo-pielęgnacyjne;
5) remontowe;
6) krawieckie;
7) poligraficzne;
8) administracyjno-biurowe;
9) organizacji spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych i kulturalnych;
10) szkoleniowe i edukacyjne;
11) zarządzania i administrowania cmentarzem komunalnym;
12) realizacji zleconych projektów.
Centrum Integracji Społecznej może wykonywać zadania własne gminy wymienione w art. 14
ustawy o finansach publicznych w zakresie nie zastrzeżonym dla innych jednostek Gminy.
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Centrum współpracuje z komórkami
organizacyjnymi Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, organizacjami pozarządowymi, podmiotami
gospodarczymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu aktywizacji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób dorosłych, pomocy społecznej oraz zatrudnienia.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§9
1. Strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek
organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników określa Regulamin
organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor Centrum w formie zarządzenia.

1.
2.
3.

4.

§ 10
Na czele Centrum stoi Dyrektor, który reprezentuje zakład na zewnątrz, kieruje jego działalnością,
ponosi odpowiedzialność za mienie Centrum i całokształt jego funkcjonowania.
Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy
z Dyrektorem Centrum. Przepisy o pracownikach samorządowych stosuje się odpowiednio.
Dyrektor, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym Statutem, podejmuje
decyzje samodzielnie w ramach udzielonego przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna
pełnomocnictwa.
Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo
szczególne lub rodzajowe udzielone przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.
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5. Dyrektor wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Centrum.
6. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin wynagradzania nadany przez Dyrektora,
w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące.
7. Dyrektor jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom,
w zakresie niewykraczającym poza umocowania udzielone Dyrektorowi przez Prezydenta Miasta.
8. Kontrolę zarządczą w Centrum sprawuje Dyrektor oraz Główny Księgowy.
§ 11
1. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy, a w razie jego nieobecności
pracownik wyznaczony przez Dyrektora na mocy pisemnego, ściśle określonego umocowania,
udzielonego przez Dyrektora.
2. Jeśli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności
wymagane jest współdziałanie Dyrektora z Głównym Księgowym.
3. Główny Księgowy działając w ramach przydzielonych przez Dyrektora zadań ponosi przed nim
odpowiedzialność za ich realizację i podejmowane decyzje.
4. W stosunkach zewnętrznych Główny Księgowy składa oświadczenia w zakresie pełnomocnictwa
udzielonego przez Dyrektora.
§ 12
1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy jednostki, reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad jej
mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należą w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w § 8 niniejszego Statutu;
2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Centrum;
3) koordynowanie pracy wszystkich stanowisk pracy;
4) opracowywanie sprawozdań z działalności Centrum;
5) realizowanie zasad polityki kadrowej;
6) nadzorowanie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) wydawanie zarządzeń;
8) wydawanie poleceń służbowych;
9) opracowywanie rocznych planów finansowych Centrum;
10) zarządzanie środkami finansowymi Centrum;
11) ustalanie właściwej wewnętrznej organizacji pracy Centrum, w szczególności określanie
zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
12) ustalanie systemu kontroli wewnętrznej Centrum;
13) ustalanie zasad i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów, w tym finansowo-księgowych;
14) ustalenie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków;
15) sprawowanie nadzoru nad uczestnikami Centrum;
16) nadzorowanie spraw związanych z obsługą gospodarczą, bezpieczeństwem i higieną pracy
podległych pracowników i uczestników Centrum;
17) nadzorowanie właściwego zabezpieczenia p. poż.;
18) nadzorowanie stanu technicznego i infrastruktury technicznej Centrum, tj. terminowych
przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji;
19) nadzorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
20) prawidłowe gospodarowanie mieniem.
3. Dyrektor odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych Centrum oraz za prawidłowe
wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.
4. Majątek Centrum stanowi własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
5. Dyrektor Centrum na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym składa coroczne
sprawozdania z działalności Centrum, przedstawia efekty reintegracji zawodowej i społecznej,
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rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz preliminarz wydatków i przychodów na każdy rok
związanych z wykonywaniem usług wymienionych w art. 3 ust.1 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym.
ROZDZIAŁ IV
KONTROLA I NADZÓR
§ 13
1. Organem sprawującym nadzór nad Centrum jest Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna.
2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna jest w szczególności
uprawniony do:
1) określania kierunków działania Centrum;
2) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Centrum;
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele.
Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 14
Centrum prowadzi gospodarkę finansową jako samorządowy zakład budżetowy, zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
§ 15
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, o którym mowa w ustawie
o finansach publicznych.
§ 16
1. Centrum pokrywa koszty związane z bieżącą działalnością z:
1) dotacji przyznanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z ustawą o zatrudnieniu
socjalnym;
2) wpływów z prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, o której mowa
w ustawie o zatrudnieniu socjalnym;
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
5) środków Unii Europejskiej;
6) wpływów z innych źródeł.
2. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane są z dotacji celowych z budżetu Miasta SkarżyskoKamienna oraz ze środków własnych Centrum.
4. Kontrole prawidłowości rozliczeń samorządowego zakładu budżetowego z budżetem Gminy
sprawuje Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna.
§ 17
Czynności Dyrektora powodujące zobowiązania finansowe wymagają kontrasygnaty Głównego
Księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.
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ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące,
w tym w zakresie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej.
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