Uchwała

Nr XXVIII/345/2017
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie:

określenia

kwoty jednostkowej,

będącej podstawą

ustalenia kwoty dotacji na

działalność Centrum Integracji Społecznej „ Zielone Światło" w Opocznie utworzonego przez
organizację pozarządową.

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
G.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. Dz.U. z 2016r. poz.1579), art. 4 1 ust. 1pkt7 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
G.t. Dz. U. z 2016r. poz. 487) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku
o zatrudnieniu socjalnym G.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1828) Rada Miejska w Opocznie uchwala
co następuje:
§1. Ustala się kwotę jednostkową, będącą podstawą ustalenia kwoty dotacji dla Centrum
Integracji Społecznej „Zielone Światło" w 2017 roku w wysokości 40 zł brutto miesięcznie na
jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika
Centrum Integracji Społecznej.
§2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy
Opoczno na rok 2017.

§3. Warunki przekazania dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone
Światło" określi Porozumienie zawarte pomiędzy Fundacją „INTERREGION" w Opocznie
a Gminą Opoczno.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§5.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w

trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi G.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 487) w ramach

działań związanych

prowadzenia

oraz integracji

społecznej

osób

z profilaktyką i

uzależnionych

rozwiązywaniem

od alkoholu do

problemów alkoholowych

zadań własnych

gmin

należy

m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji

społecznej.

Na podstawie art. 1O ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu
socjalnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1828)
finansowana jest między innymi z dotacji
przeznaczonych na

realizację

działalność

pochodzącej

uczestników

jest ustalana jako iloczyn kwoty

zajęć

z dochodów

gminnego programu profilaktyki i

alkoholowych a kwota dotacji w przypadku gdy
pozarządowa,

Centrum Integracji

reintegracji

społecznej

własnych

gminy, w tym

rozwiązywania

instytucją tworzącą

określonej uchwałą

Społecznej

problemów

jest organizacja

rady gminy oraz liczby

i zawodowej prowadzonych w Centrum i liczby

pracowników Centrum.
Przyjęta

uczestnika
Integracji

w uchwale kwota stanowi

zajęć

reintegracji zawodowej i

Społecznej

stawkę

miesięczną przypadającą

społecznej

na jednego

oraz jednego pracownika Centrum

i ustalona jest zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Opoczno.

Środki finansowe z dotacji przekazanej przez Gminę Opoczno będą stanowić jeden

z elementów

budżetu

Centrum Integracji

utrzymanie lokalu czy zakup
zawodowej. W

artykułów niezbędnych

pozostałej części działalność

z dochodów uzyskiwanych przez CIS z
działalności

wytwórczej w rolnictwie,

tworzącej pochodzących

W

światło"

pozwalający

do prowadzenia

Centrum Integracji

działalności

środków

sfinansować
zajęć

Społecznej

m.in.

reintegracji

jest finansowana

wytwórczej, handlowej,

usługowej

oraz

z Unii Europejskiej oraz zasobów instytucji

ze zbiórek darowizn lub innych źródeł.

świetle powyższego podjęcie uchwały

będącej podstawą

„Zielone

Społecznej,

ustalenia kwoty dotacji na

w sprawie
działalność

określenia

kwoty jednostkowej,

Centrum Integracji

w Opocznie, utworzonego przez organizację pozar

dową jest

Społecznej

zasadne.

