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UCHWAŁA NR LX/803/18 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 4 ust. 1, 
art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/387/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie 

nadania Statutu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 1507).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Janas
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Załącznik do Uchwały Nr LX/803/18

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 lutego 2018 r.

Statut Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, zwane dalej CIS, jest jednostką organizacyjną Miasta 
Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. CIS działa na podstawie :

1) ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

2) ustawy o samorządzie gminnym;

3) ustawy o finansach publicznych;

4) ustawy o rachunkowości;

5) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedziba CIS znajduje się w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 10.

2. CIS działa w granicach administracyjnych Bytomia, jednak dla właściwej realizacji zadań i celów, 
CIS może prowadzić działalność poza granicami administracyjnymi Bytomia.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

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

2. CIS może prowadzić działalność wytwórczą, usługową i handlową, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu 
socjalnym.

3. Działalność CIS, o której mowa w ust. 2 obejmuje usługi:

1) porządkowe;

2) opiekuńcze;

3) pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych;

4) remontowo-budowlane i wykończeniowe;

5) krawieckie;

6) gastronomiczne;

7) rękodzielnicze;

8) fryzjerskie.
4. CIS w ramach reintegracji społecznej może organizować konferencje, spotkania, imprezy kulturalno - 

oświatowe.
5. CIS może realizować projekty szkoleniowe również dla osób nie uczestniczących w zajęciach CIS.

6. CIS współpracuje z jednostkami miejskimi i Urzędem Miejskim w Bytomiu, organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu 
aktywizacji i reintegracji zawodowej i społecznej osób dorosłych, pomocy społecznej oraz zatrudnienia.
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Rozdział 3. 
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. CIS kieruje dyrektor.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora wykonuje Prezydent Miasta.

3. Dyrektor zarządzając CIS zapewnia wykonywanie jego zadań statutowych, ustala jego organizację 
wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 6. Strukturę organizacyjną CIS oraz szczegółowe zadania i zakres działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin 
organizacyjny, który zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 7. Dyrektor CIS na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym składa coroczne 
sprawozdanie z działalności CIS, przedstawia efekty reintegracji zawodowej i społecznej, rozliczenie dotacji za 
rok poprzedni oraz preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wykonywaniem usług 
wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

§ 8. Organem sprawującym nadzór nad CIS jest Prezydent Miasta, za pomocą właściwego wydziału Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 9. CIS prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych.

§10. Podstawą gospodarki finansowej CIS jest roczny plan finansowy, zgodny zuchwałą budżetową 
Miasta Bytomia, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 11. Za prawidłową gospodarkę finansową CIS odpowiada dyrektor.

Rozdział 5. 
Mienie

§ 12. CIS wyposażony jest w mienie komunalne stanowiące własność Miasta Bytomia, służące do realizacji 
zadań statutowych.

§ 13. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu majątkiem, w granicach udzielonych upoważnień.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.


