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WOJEWODA ŚLĄSKI

Decyzja Nr PSIIIa.860.1.1.2014

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 27 lutego 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz
art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bytom 
reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

postanawiam

przyznać status Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 
10 dla Gminy Bytom na okres 5 lat od dnia 01.07.2014r.

Uzasadnienie

W dniu 28.04.2014r. Prezydent Miasta Bytom z siedzibą: 41 - 902 Bytom przy ul. 
Parkowa 2 złożył wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej 
w Bytomiu. Powyższy wniosek nie zawierał informacji o przewidywanym terminie 
rozpoczęcia działalności oraz planowanych rodzajów umów o pracę pracowników 
Centrum.

Wnioskodawca pismem z dnia 19.05.2014r. powiadomił tut. Organ, iż 
przewidywany termin rozpoczęcia działalności Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu 
nastąpi w dniu 01.07.2014r., a także poinformował o planowanych rodzajach umów 
o pracę dla pracowników Centrum Integracji Społecznej.

Z przekazanej dokumentacji wynika, iż wnioskodawca posiada zgodnie 
z Zarządzeniem nr 150 Prezydenta Bytomia z dnia 26.03.2014r. środki finansowe na 
bieżącą działalność tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na wydatki 
związane z realizacją ich statutowych zadań. Natomiast pozostałe środki finansowe ze 
źródeł zewnętrznych tj.: dotacje od Marszałka Województwa Śląskiego na pierwsze 
wyposażenie i 3 miesiące działalności otrzyma po uzyskaniu statusu Centrum Integracji 
Społecznej.

ZA ZGODNOŚĆ Z  ORYGINAŁEM 

Bytom, dnia 01 LIP.2014

podpis



Mając powyższe na uwadze w oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy oraz warunki 
określone w art. 4 ust. 2 ustawy należy stwierdzić, iż zostały spełnione wymogi do 
uzyskania statusu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu.

Zalecenie

Na podstawie art. 5 ust. 4 cytowanej ustawy Centrum Integracji Społecznej jest 
zobowiązane:
1. Informować wojewodę o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w art. 4, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany;
2. Przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz 

jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także instytucji tworzącej 
sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji 
zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący 
związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy
o zatrudnieniu socjalnym.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji - za pośrednictwem 
Wojewody Śląskiego.

Decyzja nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ad. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c 
ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Nr 225, poz. 1282 z późn. zm.) 
adnotację sporządził: Elżbieta Trapp - inspektor wojewódzki

Decyzję otrzymują:
Pan
Damian Bartyla
Prezydent Bytomia
Urząd Miejski w Bytomiu 
ul. Parkowa 2, 41 - 902 Bytom.

Podpis elektroniczny

ZA ZGODNOŚĆ Z

Bytom, dnia..............................  

podpis
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