
Uchwała Nr V/30/11
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 152, poz. 1020) w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku 
Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  pod  nazwą  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL 
w  Polanowicach,  w  celu  jego  przekształcenia  w  samorządowy  zakład  budżetowy  Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§  1.  W  załączniku  do  uchwały  Nr  LIX/430/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia 
27 października 2010 r. w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku 
Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  pod  nazwą  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL 
w Polanowicach w samorządowy zakład budżetowy – zmienia się Statut Centrum Integracji 
Społecznej „CISPOL” w Polanowicach w ten sposób,  że 
dodaje się w § 4:

ust.  4,  który  otrzymuje  brzmienie:  „  Prowadzenie  usług  kształcenia  dorosłych 
w  pozaszkolnych  formach  edukacji  oraz  prowadzenie  działalności  wspomagającej 
edukację.”

 dodaje się w § 11:
      ust.  3, który otrzymuje brzmienie:  „Wyposaża się Centrum Integracji  Społecznej 
CISPOL w niżej wymienione środki obrotowe, na które składają się:
  - środki pieniężne na kwotę  40.100,76 zł
  - należności netto na kwotę   606,01 zł
  - pozostałe środki obrotowe na kwotę  3.768,43 zł
  - zobowiązania na kwotę  7.123,00 zł
oraz przekazuje się Centrum Integracji Społecznej CISPOL w użytkowanie następujące 
składniki majątkowe:
- środki trwałe na kwotę   859.081,58 zł – wykaz stanowi załącznik nr 1 do statutu
- pozostałe środki trwałe na kwotę 73.408,98 zł
- wartości niematerialne i prawne na kwotę 7.296,60 zł
 ust.4,  który  otrzymuje  brzmienie:  „W  przypadku  wystąpienia  na  koniec  roku 
budżetowego  nadwyżki  środków obrotowych,  o  której  mowa w art.15,  ust.  7  ustawy 
z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.U.z  2009  Nr  157,  poz.1240 
z późn.zm.) oraz w  §42 i  §43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 
r.  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  gospodarki  finansowej  jednostek  budżetowych 
i  samorządowych  zakładów  budżetowych  (Dz.U.  Nr  241,  poz.1616),  Rada  Miejska 
w  Byczynie  wyraża  zgodę  na  przeznaczenie  w/w  nadwyżki  na  wydatki  majątkowe 
w  samorządowym zakładzie budżetowym.”                      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                           w Byczynie

                                                                          Grzegorz Kapica


