
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem 
lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 Nr 99, poz. 1001, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 91, poz. 742, Nr 97, 
poz. 800); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się w 2010 r. miesięczną kwotę dotacji dla Centrum Integracji Społecznej 

w Szczecinie w wysokości 620 zł. brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej 
i społecznej oraz pracownika Centrum Integracji Społecznej. 
 

§ 2. Maksymalna liczba uczestników Centrum Integracji Społecznej, na których przypada 
dotacja nie moŜe przekroczyć 50 osób miesięcznie. 
 

§ 3. Maksymalna liczba pracowników na których przypada dotacja nie moŜe przekroczyć 
10 osób miesięcznie. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zmianami) działalność Centrum prowadzonego przez 
organizacje pozarządowe finansowana jest między innymi z dotacji pochodzącej z dochodów 
własnych gminy. Projekt budŜetu na rok 2010 przewiduje dofinansowanie Centrum Integracji 
Społecznej ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w wysokości maksymalnej 446 400,00 zł, tym samym wskazując źródło 
dochodów własnych Gminy. Niniejsza uchwała określa natomiast kwotę miesięczną dotacji 
na jedną osobę będącą uczestnikiem zajęć lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej. 
Zgodnie z art. 10 ust 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, wysokość dotacji ustalana jest jako 
iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz liczby uczestników zajęć reintegracji 
zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej i liczby 
pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca i wypłacana co miesiąc, przez okres 
działalności Centrum. Mając na uwadze powyŜsze zasadnym jest określenie kwoty dotacji 
przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji 
Społecznej w Szczecinie w 2010 roku. 
 


