
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 
w Szczecinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2022 r. poz. 2241), art. 4¹ ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 r. poz. 1119, 
2469, z 2022 r. poz. 24, 218, 1700, 2185) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 
w Szczecinie w wysokości 900 zł brutto (słownie złotych: dziewięćset złotych 00/100) na jednego 
uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika Centrum Integracji 
Społecznej w Szczecinie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
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UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 218, 1812) działalność Centrum, które nie działa w formie jednostki 
budżetowej, jest finansowana z dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. W celu zapewnienia możliwości realizacji działań prowadzonych przez Centrum Integracji 
Społecznej w Szczecinie, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa lub podmioty, 
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Rada Miasta Szczecin ustala w drodze uchwały wysokość miesięcznej dotacji przypadającej na jednego 
uczestnika i pracownika Centrum. 
Z uwagi na wzrost kosztów prowadzonych zajęć reintegracji zawodowej i społecznej, a także wzrost 
kosztów mediów, usług i wynagrodzeń, miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika i pracownika zajęć 
zostaje zwiększona z 750,20 zł brutto na 900 zł brutto.  
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