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UCHWAŁA 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 (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 7a, art. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 
art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1143, z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1020) 

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się samorządowy zakład budżetowy o nazwie Centrum 
Integracji Społecznej, zwany dalej Centrum. 

2. Centrum zostaje utworzone w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej, działającego 
w formie gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna, w samorządowy 
zakład budżetowy. 

§ 2. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Centrum przejmuje mienie po zlikwidowanym gospodarstwie 
pomocniczym działającym przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna. 

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

§ 3. Centrum w wyniku przekształcenia przejmuje prawa i obowiązki, należności i zobowiązania 
Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta 
Skarżysko-Kamienna. 

§ 4. Centrum z dniem 1 stycznia 2011 r. staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych 
stosunkach pracy z pracownikami Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa 
pomocniczego, zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, poz. 94 z późn. zm.). 

§ 5. Przedmiotem działalności Centrum jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym. 

§ 6. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 
publicznych. 

2. Nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego Centrum przeznacza 
na działalność określoną w § 5 uchwały. 

§ 7. Źródłami przychodów własnych Centrum są: 

1) dotacje przyznane zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z ustawą o zatrudnieniu 
socjalnym; 

2) wpływy z prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, o której mowa w ustawie 
o zatrudnieniu socjalnym; 

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; 

5) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn; 
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6) środki Unii Europejskiej; 

7) wpływy z innych źródeł. 

§ 8. Środki obrotowe oraz składniki majątkowe Centrum stanowi mienie określone w § 2 uchwały. 

§ 9. Cele, zadania, organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania samorządowego zakładu 
budżetowego określa statut Centrum Integracji Społecznej, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r., 
który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do uchwały. 

§ 10. Siedziba Centrum mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. B. Prusa 3a. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Bogusław Ciok
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z dnia 4 listopada 2010 r.
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Uzasadnienie

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone Zarządzeniem Nr 254/2008 Prezydenta Miasta 
Skarżysko-Kamienna z dnia 6 października 2008 r. w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej 
w Skarżysku-Kamiennej jako gospodarstwo pomocniczego przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna. 
Centrum wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. 
U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.) obejmujące integrację zawodową i społeczną dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Zmierzają one do zapewnienia uczestnikom pomocy w uzyskaniu 
bezpieczeństwa socjalnego przy zastosowaniu oddziaływań profilaktycznych, aktywizacji zawodowej 
oraz wsparcia w rozwoju osobistym, co przejawiać się ma usamodzielnieniem się osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, wyciągnięciem ich z systemu pomocy społecznej oraz doprowadzeniem do 
powrotu na rynek pracy. 

Centrum Integracji Społecznej skutecznie pozyskuje środki unijne na realizację ustawowych zadań. 
W 2009 r. został zrealizowany projekt z PO KL Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 pod 
nazwą „KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość – projekt utworzenia Centrum Integracji 
Społecznej jako struktury aktywizacji osób wykluczonych w mieście Skarżysku-Kamiennej”. Kwota 
dofinansowania wyniosła 691 238 zł. W ramach projektu wsparciem objęto 45 osób, spośród których 
duża grupa uzyskała zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

Od 1 kwietnia 2010 do końca listopada 2011 r. Centrum realizuje projekt z PO KL Priorytet VII, 
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 pod nazwą „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj pracuj”. Kwota 
dofinansowania wynosi 1 001 724 zł. W ramach dwóch edycji wsparciem objętych zostanie 53 osoby. 

W chwili obecnej złożony został do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego projekt z PO 
KL Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 pod nazwą „Szansa dla ciebie – nadzieja dla 
innych”, który oczekuje na ocenę formalną i merytoryczną. Planowany okres realizacji obejmuje 11 
miesięcy (01.01.2011 r. -30.11.2011 r.). Wartość projektu wynosi 264 755 zł. Wsparciem objętych 
będzie 10 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) nie 
przewiduje funkcjonowania gospodarstw pomocniczych. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1241, z późn. zm.), likwidacja gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
jednostek budżetowych zakończeniu ulega z dniem 31 grudnia 2010 r. 

Ważnym elementem zapewniającym ciągłość świadczenia usług reintegracji społeczno-zawodowej, 
a jednocześnie ciągłość realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jest 
prawne zagwarantowanie przejęcia praw i obowiązków oraz statusu jednostki. Jest to o tyle istotne, że 
Centrum Integracji Społecznej skutecznie realizuje i pozyskuje środki na realizację zadań publicznych 
adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych i korzystających 
z pomocy społecznej. 

Zgodnie z 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 14 ust. 7a i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym, organ stanowiący gminy, która uzyskała dla wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej, będącej gospodarstwem pomocniczym, status centrum integracji społecznej może, 
w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. przekształcić Centrum Integracji Społecznej, w Centrum 
funkcjonujące w formie samorządowego zakładu budżetowego. Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, 
podmiot przekształcony przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego Centrum Integracji 
Społecznej. 

„Przejęcie praw i obowiązków” w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oznacza również przejęcie zobowiązań, wynikających ze stosunku 
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pracy. W szczególności w myśl art. 231 § 1 Kodeksu Pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego 
części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. 

Artykuł 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, że podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji 
i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
wyposażanie ich w majątek należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc samorządowy zakład 
budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa nazwę i siedzibę zakładu, 
przedmiot jego działalności, źródła przychodów własnych zakładu, stan wyposażenia zakładu 
w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane zakładowi w użytkowanie. 

Przekształcenie Centrum Integracji Społecznej w samorządowy zakład budżetowy zapewni ciągłość 
jego funkcjonowania, w tym zachowanie statusu centrum integracji społecznej nadanego przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego, zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Centrum będzie 
nadal mogło wypracowywać środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu 
reintegracji społecznej i zawodowej. Przekształcenie Centrum umożliwi jednocześnie płynne przejęcie 
zobowiązań wynikających z realizacji projektu adresowanego do zagrożonych wykluczeniem 
społecznym mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i jego okolic, a dofinansowywanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, co zapewni trwałość ich wykonania. 


