
Uchwała Nr XXVI/159/13 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 25 stycznia 2013r. 

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji 
Społecznej i nadania mu Statutu 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z później. zm.)5 art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z później, zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 1 
lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 201 lr. Nr 43 poz. 225 z 
później, zm.) uchwala się co następuje: 

§i 

Z dniem 1 kwietnia 2013r. tworzy się samorządowy zakład budżetowy o nazwie Centrum 
Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni nr 68a zwany dalej CIS . 

§2 

Przedmiotem działania CIS jest wykonywanie zadań gminy Adamów w zakresie reintegracji 
zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
realizacja zatrudnienia socjalnego określonego w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 

§3 

1. Źródłem przychodów CIS jest odpłatne wykonywanie zleceń na rzecz instytucji, 
organizacji, podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych. 

2. CIS może otrzymać dotację z budżetu Gminy Adamów w wysokości do 50% swoich 
kosztów działania. 

3. Źródłem przychodów CIS mogą również być inne źródła , jeżeli tak stanowią odrębne 
przepisy prawa. 

§4 

CIS działa na podstawie Statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§5 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXVI/159/13 

Rady Gminy Adamów 
z dnia 25 stycznia 2013r. 

Statut 
Centrum Integracji Społecznej 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1 

Centrum Integracji Społecznej, zwane w dalszej części niniejszego Statutu CIS, działa na podstawie 
obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z 
później, zm.), 

2. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 201 lr. Nr 43 poz. 225z 
później, zm.), 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 
później, zm.), 

4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z 
później, zm.), 

5. niniejszego Statutu. 
§2 

CIS jest Samorządowym Zakładem Budżetowym Gminy Adamów. 
§3 

CIS nie posiada osobowości prawnej. 
§4 

Obszarem działania CIS jest Gmina Adamów, jednak dla właściwej realizacji zadań i celów może 
prowadzić działalność poza granicami gminy Adamów. 

§5 

Siedziba CIS znajduje się w Jacni nr budynku 68a. 
§6 

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością CIS sprawuje Wójt Gminy Adamów. 

Rozdział II 
Przedmiot i zakres działania 

§7 

1. Przedmiotem działania CIS Adamów jest wykonywanie zadań gminy Adamów w zakresie 
reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. 

2. CIS prowadzi działalność określoną w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 
3. Działalność o której mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności usługi: remontowe, 

budowlane, rolne, leśne, gastronomiczne, rekreacyjne,organizacyjne, opiekuńcze. 
4. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, CIS współpracuje w szczególności z : 



Urzędem Gminy Adamów, jednostkami organizacyjnymi gminy Adamów, organizacjami 
pozarządowymi, parafiami, podmiotami gospodarczymi, urzędem pracy. 

Rozdział III 
Organizacja i Zarządzanie 

§8 

1. CIS jest pracodawcą w w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
2.Działalnością CIS kieruje kierownik. 
3.Kierownika CIS zatrudnia Wójt Gminy Adamów w oparciu o obwiązujące w zakresie 
zatrudniania przepisy prawa. 
4.Kierownik CIS reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad jego mieniem i jest za nie 
odpowiedzialny. Działa jednoosobowo zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego 
przez Wójta Gminy Adamów. 
5.Kierownik CIS lub osoba przez niego upoważniona wykonuje czynności z zakresu prawa 
pracy wobec pracowników CIS. 
6. Kierownik odpowiada za właściwą, rzetelną, terminową realizację zadań określonych dla 
CIS. 
7.Kierownik CIS na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym składa 
coroczne sprawozdania z działalności Centrum, przedstawia efekty reintegracji zawodowej i 
społecznej, rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz preliminarz wydatków i przychodów 
na każdy rok związany z wykonywaniem usług. 
8.Kierownik i zatrudnieni w CIS pracownicy winni posiadać wymagane prawem 
kwalifikacje. 
9.Szczegółowe zadania, organizację wewnętrzną w tym zakres obowiązków i 
odpowiedzialności pracowników CIS, ustala kierownik CIS w formie regulaminu 
organizacyjnego, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Adamów. 

§9 

1.Do dokonania czynności prawnych w imieniu CIS upoważniony jest kierownik lub 
upoważniony przez niego pracownik. 
2. Do czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązania pieniężnego wymagany jest 
podpis głównego księgowego. 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

§10 

Centrum prowadzi gospodarkę finansową jako samorządowy zakład budżetowy zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o finansach publicznych. 

§ n 

Podstawą gospodarki finansowej CIS jest roczny plan finansowy o którym mowa w ustawie o 
finansach publicznych. 

§12 
l.CIS pokrywa koszty związane z bieżącą działalności z: 



1) dotacji przyznanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o zatrudnieniu 
socjalnym, 

2) z wpływów z prowadzonej działalności wytwórczej,handlowej lub usługowej, o której 
mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, 

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
4) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, 
5) środków Unii Europej skiej, 
6) wpływów z innych źródeł. 
2. CIS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 
3. Dysponentem środków finansowych jest kierownik CIS. 
4. Obsługa księgowo- finansowa CIS jest samodzielna. 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§13 
1. Statut CIS uchwala Rada Gminy. 
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalania. 


