Uchwała nr XXIV/262/2012
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budŜetowego pod nazwą
„Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 1b) Ustawy z dnia 13
czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

uchwala co następuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2013 roku tworzy się samorządowy zakład budŜetowy o nazwie Centrum
Integracji Społecznej w Dębicy z siedzibą w Dębicy, zwany dalej CIS.
§2
Przedmiotem działania CIS jest wykonywanie zadań Gminy Miasto Dębica w zakresie
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz
realizacja zatrudnienia socjalnego na podstawie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
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§3
CIS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach
publicznych.
Źródłami przychodów własnych CIS jest odpłatne wykonywanie zadań zleconych przez
instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne, w tym przede
wszystkim:
a) dotacje przyznane zgodnie z Ustawą o finansach publicznych oraz Ustawą
o zatrudnieniu socjalnym,
b) wpływy z prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, o których
mowa w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym,
c) wpływy z najmu i dzierŜawy składników majątkowych,
d) wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych,
e) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn,
f) środki Unii Europejskiej,
g) wpływy z innych źródeł.
CIS moŜe otrzymać dotację z budŜetu Gminy Miasto Dębica w wysokości do 50% swoich
kosztów działania.
Wysokość dotacji dla CIS z budŜetu Gminy Miasto Dębicy będzie określona przez Radę
Miejską w Dębicy w drodze odrębnej uchwały.

§4
1. CIS działa na podstawie Statutu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały
oraz Regulaminu Organizacyjnego.
2. Regulamin Organizacyjny CIS opracowuje Kierownik CIS.
3. Regulamin Organizacyjny jest wprowadzony w Ŝycie Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

§5
Siedziba CIS mieści się w Dębicy przy ulicy Batorego 14, 39-200 Dębica
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Dębica.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
……………………………………
Stefan Bieszczad

