Druk Nr 12/1

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2020 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem
oraz pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696), art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia
13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217, poz. 730)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. miesięczną kwotę dotacji
z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w wysokości 200,00 zł na
jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum Integracji
Społecznej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.
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UZASADNIENIE
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana.
Centrum Integracji Społecznej (CIS) powstało dzięki realizacji projektu Kierunek Aktywność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W
dniu 25 kwietnia 2016 roku zawarto umowę nr RPPM.06.01.02-0005/15-00 pomiędzy Województwem Pomorskim, a Miastem Słupsk na realizację projektu.
Centrum jest prowadzone przez Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku, które w dniu 18.08.2015 r.
zostało wybrane na partnera projektu w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Centrum Integracji Społecznej w ramach zapewnienia minimalnej wymaganej trwałości projektu
musi funkcjonować do 31.08.2021r. . Brak całkowitego pokrycia funkcjonowania CIS ze środków
unijnych wynika z prawnej możliwości utrzymania jednostki z kilku źródeł. Art. 10 ustawy z dnia
13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217) podaje następujące źródła
finansowania: dotacja z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego, środki unijne,
środki z Funduszu Pracy oraz zasoby budżetowe instytucji tworzącej.
3. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217) jako
jedno ze źródeł finansowania wskazuje dotację pochodzącą z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zadanie pn. "Funkcjonowanie Centrum Integracji
Społecznej" zostało ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Słupska.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Uczestnikami Centrum są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu, opuszczające zakłady karne, które
dotychczas nie miały możliwości podjęcia zatrudnienia i zdobycia nowych kwalifikacji. Ideą Centrum jest wspieranie uczestników w procesie odzyskiwania zdolności pełnego uczestnictwa w życiu
zawodowym i społecznym, poprzez przygotowanie ich do zdobycia nowych umiejętności zawodowych, które umożliwią uczestnikom poszukiwanie zatrudnienia. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu
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socjalnym, kompleksowa oferta zajęć, którą objęci są uczestnicy trwa 12 miesięcy, z możliwością
przedłużenia do 18 miesięcy. Osoby kończące udział w Centrum mają możliwość preferencyjnego
wejścia na rynek pracy, korzystając z przywilejów „zatrudnienia wspieranego”, a pracodawca zatrudniający absolwentów może liczyć na zwrot części wynagrodzenia w okresie pierwszych 12
miesięcy.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Dotacja w ramach budżetu miasta Słupska jest przekazywana od 2016 r. Zgodnie z założeniami
projektu w 2020 r. roku CIS planuje przyjąć ok. 43 uczestników, co razem z siedmioosobowym
personelem daje 50 osób. Proponuje się pozostawić wysokość dofinansowania na jednego uczestnika na poziomie ostatnich czterech lat tj. 200 zł. Roczny wydatek z tego tyłu wyniesie 120.000 zł.
Plan w tej wysokości zostanie ujęty w materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej
na 2020 r. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Słupska na lata 2019 2033.
6. Źródła finansowania
Centrum Integracji Społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu musi funkcjonować
przynajmniej do 31.08.2021r. w ramach zapewnienia minimalnej wymaganej trwałości projektu.
Brak całkowitego pokrycia funkcjonowania CIS ze środków unijnych wynika z prawnej możliwości utrzymania jednostki z kilku źródeł. Art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217) podaje następujące źródła finansowania: dotacja z dochodów
własnych jednostki samorządu terytorialnego, środki unijne, środki z Funduszu Pracy oraz zasoby
budżetowe instytucji tworzącej.
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