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UCHWAŁA NR XV/......./19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej 
w Kościerzynie, nadania jej statutu i określenia jej mienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 9 pkt 3, art. 11   i art. 12 ust. 1 pkt 2   i ust. 2   Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. 
a   Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się w Gminie Miejskiej Kościerzyna gminną jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum 
Integracji Społecznej” z siedzibą w Kościerzynie, zwane dalej „CIS”.

2. Mieniem CIS będą:

a) budynek przeznaczony na cele społeczne (świetlica) przy ul. Kartuskiej położony na działkach gruntu ozn. 
numerem geodezyjnym 38/26 oraz 38/41 obręb 4, dla których Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział IV Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00042290/6,

b) pomieszczenia zlokalizowane na drugiej kondygnacji budynku usługowego, przy
ul. Osiedle Tysiąclecia 1,  położonego na działkach gruntu nr 216/8 oraz 216/9 obręb 05, dla których Sąd 
Rejonowy w Kościerzynie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio 
GD1E/00034157/3 oraz GD1E/00004414/4.

§ 2. CIS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 3. Nadaje się CIS Statut, który określa nazwę jednostki, jej siedzibę, przedmiot działania, organizację 
wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miejskiej Kościerzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XV/……/19  

Rady Miasta Kościerzyna  

z dnia 25 września 2019  r. 

 

STATUT  

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  
 

Rozdział  1 

Postanowienia ogólne 

§  1.  Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie, działa na podstawie obowiązujących 

przepisów, w tym w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506); 

2) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869); 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351); 

5) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1482); 

6) decyzji Wojewody Pomorskiego; 

7) niniejszego Statutu. 

§  2.  Centrum Integracji Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

§  3.  Siedziba Centrum Integracji Społecznej znajduje się w Kościerzynie. 

 

Rozdział  2 

Przedmiot działania 

§  4.  
Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej jest organizowanie reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja 

zatrudnienia socjalnego. 

 

Rozdział  3 

Organizacja i Zarządzanie 

§  5.  
1.  Strukturę organizacyjną Centrum Integracji Społecznej określi regulamin organizacyjny, 

zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

2.  Zasady organizacji i czasu pracy określa regulamin pracy nadany przez Kierownika. 

3.  Zasady wynagradzania pracowników jednostki określa regulamin wynagradzania nadany 

przez Kierownika. 

§  6.  
1.  Działalnością Centrum Integracji Społecznej kieruje jednoosobowo Kierownik. 

2.  Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

3.  Kierownik wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników 

zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej. 

4.  Kierownik może udzielać dalszych pełnomocnictw pracownikom w zakresie 

niewykraczającym poza umocowanie udzielone Kierownikowi. 

5.  Kontrolę zarządczą w jednostce sprawuje Kierownik. 

§  7.  
1.  Kierownik reprezentuje Centrum Integracji Społecznej na zewnątrz, składa oświadczenia 

woli w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta 

Kościerzyna, kieruje jednostką, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny. 

2.  Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika należy w szczególności: 

1) realizacja zadań statutowych; 
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2) podejmowanie decyzji dotyczących merytorycznej działalności; 

3) opracowywanie rocznych planów;  

4) opracowywanie sprawozdań z działalności zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym; 

5) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy, w szczególności zakresów obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności pracowników; 

6) ustalanie systemu kontroli wewnętrznej; 

7) ustalanie zasad i określenie sprawnego obiegu dokumentów, w tym finansowo-

księgowych; 

8) ustalanie organizacji i przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków; 

9) zarządzanie środkami finansowymi; 

10) prawidłowe gospodarowanie mieniem.   

3.  Kierownik odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych Centrum Integracji 

Społecznej oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-

rzeczowych. 

4.  Kierownik składa Radzie Gminy Miejskiej Kościerzyna coroczne sprawozdania  

z działalności Centrum Integracji Społecznej. 

 

Rozdział  4 

Kontrola i nadzór 

§  8.  
1.  Organem sprawującym nadzór nad Centrum Integracji Społecznej jest Burmistrz Miasta 

Kościerzyna.  

2.  W ramach sprawowania nadzoru Burmistrz Miasta Kościerzyna uprawniony jest  

w szczególności do: 

1) określania kierunków działania jednostki; 

2) dokonywania oceny pracy Kierownika i działalności Centrum Integracji Społecznej; 

3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych 

na określone cele. 

 

Rozdział  5 

Gospodarka finansowa 

§  9.  
1.  Centrum Integracji Społecznej prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych 

w przepisach o finansach publicznych. 

2.  Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi plan dochodów i wydatków. 

3.  Kierownik może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej 

pracownikom Centrum Integracji Społecznej. 

4.  Centrum Integracji Społecznej pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy 

Miejskiej Kościerzyna, a wypracowane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy 

Miejskiej Kościerzyna. 

5.  Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń jednostki z budżetem Gminy Miejskiej 

Kościerzyna sprawuje Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

6.  Mienie Centrum Integracji Społecznej stanowią środki trwałe, wyposażenie, wartości 

niematerialne potrzebne do realizacji celów statutowych. 

 

Rozdział  6  

Postanowienia końcowe 

§  10.  Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego 

uchwalania. 
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Uzasadnienie

Gmina Miejska Kościerzyna jest w toku realizacji Zintegrowanego Projektu Rewitalizacyjnego
wpisującego się swoim zakresem w przyjęty Uchwałą nr XLIV/327/17 Rady Miasta Kościerzyna
z 22.02.2017r. „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna na lata 2017-2025” (GPR).
Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny obejmuje:

1. projekt „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska -  szansą rozwoju całej Kościerzyny”
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie
dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem
Metropolitalnym Trójmiasta. W ramach tego Projektu Zadanie 1 obejmuje przebudowę, adaptację
i rozbudowę piętra budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, remont obiektu byłej kotłowni przy ul.
Kartuskiej, przystosowanie obu obiektów do pełnienia funkcji społecznych w formie Centrum Integracji
Społecznej;

2. projekt „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie
Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji
społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” dofinansowany z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie
6.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt ten zakłada
powołanie na obszarze rewitalizacji Osiedle 1000-lecia - Kartuska Centrum Integracji Społecznej
realizującego kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług
aktywnej integracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar
rewitalizacji. Okres realizacji projektu: 2020-2021.

W związku w powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały powołującej w Kościerzynie Centrum
Integracji Społecznej.
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