
UCHWAŁA NR XXVIII/387/14 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 3 marca 2014 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. 1i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn zm.) 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) wzwiązku 
z art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

RADA MIEJSKA 
W BYTOMIU 
ul. Parkowa 2 
41-902 Bytom

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

Bytom, dnia
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Załącznik do uchwały Nr XXVI11/387/14 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia 3 marca 2014 r.

STATUT
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, zwane dalej CIS, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 
poz. 594 z późn. zm.);

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 
poz. 885 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 13 czerwca 
Nr 43 poz. 225 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 
z późn. zm.);

2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.:. Dz. U. z 2013 r.

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz. U. z2011r.

1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 

5) niniejszego Statutu.

§ 2. CIS jest jednostką budżetową gminy Bytom.

§ 3. CIS nie posiada osobowości prawnej.

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

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

§ 6. Kierownik CIS jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

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

2. CIS, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub 
usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, z wyłączeniem działalności polegającej 
na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz 
wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

3. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa świadczona przez CIS nie stanowi działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Działalność CIS wymieniona w ust. 2, obejmuje w szczególności: usługi reintegracji zawodowej 
w postaci nauki zawodu, treningów pracy, zatrudnienia wspieranego oraz innych form aktywizacji 
zawodowej w pracowniach zawodowych o profilach:

1) pracowni porządkowej;

2) pracowni opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych;

3) pracowni utrzymania terenów zielonych;

4) pracowni administracyjno-biurowej w tym gońca;

5) pracowni remontowo-budowlanej;
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6) pracowni krawieckiej;

7) pracowni stolarskiej;

8) pracowni gastronomicznej;

9) pracowni rękodzielniczej;

10) pracowni informatycznej;

11) innych pracowni tworzonych przez CIS - według występujących potrzeb i posiadanych środków.

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

6. CIS może organizować konferencje, spotkania, imprezy kulturalno-oświatowe, w szczególności 
w zakresie reintegracji społecznej.

7. 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.

3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną CIS i szczegółowe zadania jak również zakres i zasady działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, 
określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny ustala kierownik CIS, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta 
Miasta.

§ 9. 1. Działalnością CIS kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika CIS zatrudnia Prezydent Miasta.

3. Kierownik CIS działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym Statutem 
podejmuje decyzje samodzielnie w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta.

4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo 
szczególne lub rodzajowe udzielone przez Prezydenta Miasta.

5. Kierownik lub osoba przez niego upoważniona wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

6. Kierownik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, 
w zakresie niewykraczającym poza umocowania udzielone kierownikowi CIS.

7. Kontrolę zarządczą w CIS sprawuje kierownik i główny księgowy.

§ 10. 1. Kierownik reprezentuje CIS na zewnątrz, kieruje CIS, zarządza jego mieniem w granicach 
udzielonych upoważnień i jest za nie odpowiedzialny.

2. Kierownik odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych CIS oraz za prawidłowe 
wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

3. Kierownik CIS na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym składa coroczne 
sprawozdania z działalności CIS, przedstawia efekty reintegracji zawodowej i społecznej, rozliczenie 
dotacji za rok poprzedni oraz preliminarz wydatków i przychodów na każdy rok związanych 
z wykonaniem usług wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

4. KONTROLA I NADZÓR

§ 11. 1. Organem sprawującym nadzór nad CIS jest Prezydent Miasta, za pomocą Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Bytomia jest uprawniony do:

1) określania kierunków działania CIS;

2) dokonywania oceny pracy kierownika i działalności CIS;
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3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych 
na określone cele;

4) dokonywania kontroli działalności jednostki.

5. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. CIS prowadzi gospodarkę finansową w trybie przewidzianym dla samorządowych jednostek 
budżetowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

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

§14. 1. CIS pokrywa koszty związane z bieżącą działalnością bezpośrednio z budżetu gminy, 
a uzyskane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego jaką jest 
gmina Bytom.

2. CIS posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 15. Czynności kierownika powodujące zobowiązania finansowe wymagają kontrasygnaty 
głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawne.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/387/14 
Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 3 marca 2014 r.

Zgodnie z zapisami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) tworząc jednostkę budżetową, organ 
nadaje jej statut.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji 
Społecznej w Bytomiu należy do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu.

Zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, powyższy projekt uchwały 
w sprawie nadania Statutu Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, został poddany przedmiotowym 
konsultacjom. Do konsultowanego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag, a z przebiegu 
przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół.
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