
UCHWAŁA NR XII / 89 /2019 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

 
 

w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji  

na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje 

pozarządowe. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity -  Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 41 ust. 1  ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) oraz art.10 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy  

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 217 

ze zm.)  - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się kwotę jednostkową, będącą podstawą ustalenia kwoty dotacji  

na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe, 

w wysokości 95,00 zł miesięcznie, pochodzącą z dochodów własnych gminy. 

 

§ 2. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy Krzemieniewo 

 

/-/ Mirosław Krysztofiak 

 
 

              

 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XII/89/2019 

Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia 25 listopada 2019 r. 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2137  

ze zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują wspieranie zatrudnienia socjalnego 

poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 217 ze zm.) działalność Centrum Integracji Społecznej 

finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych 

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

a kwota w przypadku, gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako 

iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz liczby uczestników zajęć reintegracji 

zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum.  

W roku 2020 przewiduje się udzielenie dotacji dla czterech uczestników oraz dla jednego 

pracownika CIS.  

Z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) wynika, że do wyłącznej właściwości gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.  

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej 

podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego 

przez organizację pozarządową jest zasadne. 

Kwota dofinansowania wyliczana będzie w sposób następujący : 

5 osób x 95,- zł miesięcznie. 

Wystawiana gminie faktura za pobyt 4 podopiecznych wyliczana będzie w sposób następujący: 

4 skierowanych do CIS x 475,- zł  =  1.900,- zł miesięcznie 

W skali roku 2020 wydatki na CIS wg proponowanej uchwały wyniosą : 

1.900,- zł x 12 miesięcy  =  22.800,- zł. 


