
Zarządzenie Nr 254 /2008
Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

z dnia 6 października 2008r.

w sprawie: utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)oraz art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. nr 122 poz. 1143 ze zm.) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§1 Z dniem 2 października 2008r. przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna tworzy się jednostkę
organizacyjną w formie gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej-
KOP Kreujemy Optymistyczną Przyszłość, którego siedziba mieści się w Skarżysku Kamiennej przy
ul. Prusa 3a.

§2 Centrum Integracji Społecznej, zwane dalej „Centrum", jest jednostką organizacyjną realizującą
integrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub
podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość
osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

§3 Działalność usługową Centrum prowadzi w ramach następujących grup zawodowych:
1. ogrodniczo- porządkowa
2. krawiecka
3. remontowa
4. inne ( w zależności od potrzeb )

§4 Sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki Centrum dokonuje według kosztów własnych.

§5 Centrum może świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów.
§6 Centrum może otrzymać z budżetu dotacje przedmiotowe.

§7

1. Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna przekaże Centrum dotację na pierwsze wyposażenie w środki
obrotowe.

2. Centrum posiada odrębne rachunki bankowe i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.



§8
1. Organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy w Centrum oraz zakres działania komórek

organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Centrum zatwierdzony
przez Prezydenta Miasta.

2. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Prezydent Miasta

§9
1. Centrum kieruje dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Miasta.
2. Centrum posiada status samodzielnego pracodawcy.
3. Wszelkie czynności z zakresu prawa pracy dotyczące pracowników Centrum wykonuje dyrektor

Centrum.

§10 Wykonanie zarządzenia powierza się II Zastępcy Prezydenta Miasta.

§11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


