
Uchwała Nr LIX/430/10
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej  
w  Byczynie  pod  nazwą  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL  w  Polanowicach  
w samorządowy zakład budżetowy.

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. 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.  Z  dniem 1  stycznia  2011 r.  tworzy się  samorządowy zakład  budżetowy pod nazwą 
Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach., zwany dalej Zakładem.

§ 2.1. Zakład powstały w wyniku przekształcenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku 
Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  pod  nazwą  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL  
w  Polanowicach  wstępuje  we  wszystkie  prawa  i  obowiązki  związane  z  działalnością 
gospodarstwa pomocniczego.
2. Nowo tworzony Zakład powstały z przekształcenia gospodarstwa pomocniczego przejmuje 
składniki mienia gospodarstwa pomocniczego.

§ 3. Szczegółowy zakres zadań Zakładu oraz gospodarkę finansową i strukturę organizacyjną 
określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Byczynie

        Zdzisław Roman Biliński



                                                                                                  Załącznik do Uchwały
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STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „CISPOL” W POLANOWICACH
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach zwane dalej Zakładem  jest
jednostką organizacyjną Gminy Byczyna funkcjonującą w formie samorządowego zakładu 
budżetowego.

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 czerwca  2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz. U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27.08.2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

2) „CISPOL”  należy  przez  to  rozumieć  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL  
w Polanowicach;

3) Kierowniku  –  należy  przez  to  rozumieć  Kierownika  Samorządowego  zakładu 
budżetowego Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach 

4) Reintegracji  –  należy  przez  to  rozumieć  reintegrację  zawodową  i  społeczną  
w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

5) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pracującą w Centrum , zatrudniona na 
umowę o pracę bądź umowę  zlecenie w celu wykonywania powierzonych jej zadań.

6) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach  w Centrum 
Integracji Społecznej „CISPOL”  w Polanowicach, w ramach Indywidualnego Programu 
Zatrudnienia Socjalnego;

7) Świadczenie integracyjne oznacza to świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi 
Centrum  Integracji  Społecznej  w  ramach  Indywidualnego  Programu  Zatrudnienia 
Socjalnego.

§2

1. Organem założycielskim jest Rada Miejska w Byczynie. 
2. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Byczyny.



3. Obszarem działalności jest Gmina Byczyna, Wołczyn i Kluczbork

§3

               Mieniem Centrum jest mienie Gminy Byczyna przekazane Centrum w użytkowanie.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§4

1. Przedmiotem działalności Centrum jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 
13 czerwca 2003 r.  (Dz. U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143 z późn. zm. ), która jest realizowana 
w szczególności poprzez:
1) Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji 

społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
2) Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przywrócenie do zawodu, przekwalifikowanie 

lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
3) Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnych staraniem, zwłaszcza poprzez 

możliwość  osiągnięcia  własnych  dochodów  przez  zatrudnienie  lub  działalność 
gospodarczą;

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi;
2. Działalność  wytwórcza,  handlowa  i  usługowa,  o  której  mowa  w  art.  9  ust.  1  ustawy  

o zatrudnieniu socjalnym,  która nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., nr  155, 
poz. 1095, z późn. zm. ) i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku 
publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Przedmiotem  działalności  Centrum  jest  również  realizacja  zadań  własnych  jednostki 
samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U.2009. nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) określone w art. 14.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§5

1. Pracą  Centrum  zarządza  i  reprezentuje  je  na  zewnątrz  Kierownik  Centrum  Integracji 
Społecznej „CISPOL „ w Polanowicach.

2. Kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia Burmistrz Byczyny.
3.  Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje osoba wytypowana do pełnienia 

tego obowiązku przez Burmistrza Byczyny.
4. Kierownik  kieruje  Centrum  według  zasady  jednoosobowego  kierownictwa  i  ponosi 

odpowiedzialność za wyniki pracy Centrum.
5. Kierownik Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Burmistrza Byczyny .



6. Kierownika w czasie jego nieobecności zastąpi pisemnie wyznaczona przez niego osoba, która 
przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje kierownika Centrum. 

7. Kierownik  Centrum wraz  z  głównym księgowym  mogą podpisywać  umowy zewnętrzne i 
otwierać rachunki bankowe.

§6

Kierownik Centrum kieruje pracą Centrum , a w szczególności:
1. Przedkłada corocznie,  nie później  niż do dnia 31 marca Wojewodzie Opolskiemu oraz 

jednostkom i  podmiotom przyznającym Centrum dotacje,  a  także  instytucji  tworzącej 
sprawozdanie  zawierające  rozliczenie  dotacji  za  rok  poprzedni,  efekty  reintegracji 
zawodowej  i  społecznej,  a  także  preliminarz  wydatków i  przychodów na  rok  bieżący 
związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w art. 3 ust. 1.

2. Przedkłada  opracowania  (wnioski,  sprawozdania  itp.)  oraz  podpisuje  wszelką 
korespondencję  do  Rady  Miejskiej  w  Byczynie,  Burmistrza  Byczyny,  komisji  Rady 
Miejskiej w Byczynie  i innych instytucji zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem.

3. Występuje z inicjatywą podjęcia uchwał – przez Radę Miejską oraz zarządzeń Burmistrza 
Byczyny.

4. Informuje  Wojewodę  Opolskiego  o  każdej  zmianie  danych  zawartych  we  wniosku  o 
utworzeniu Centrum Integracji Społecznej .

5. Wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum.
6. Wydaje w oparciu o obowiązujące akty normatywne: regulamin organizacyjny, regulamin 

wynagradzania,  zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, zalecenia pokontrolne i  polecenia 
służbowe pracownikom i uczestnikom Centrum.

7. Sprawuje nadzór nad uczestnikami i pracownikami Centrum.
8. Dokonuje podziału zadań, określa zakres kompetencji i odpowiedzialności dla wszystkich 

pracowników Centrum . Nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami.
9. Ustala wraz z głównym księgowym plany finansowe Centrum w oparciu o obowiązujące 

przepisy.  Dysponuje   środkami   określonymi  w  budżecie  Centrum  oraz  ponosi 
odpowiedzialność za prawidłowe ich wykonanie.

10. Egzekwuje przestrzeganie przepisów prawa pracy i realizacji nakreślonych zadań.
11. Zapewnia warunki organizacyjne niezbędne do sprawnego funkcjonowania Centrum.
12. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Nadzoruje  przestrzeganie  dyscypliny  oraz  tajemnicy  państwowej  i  służbowej  przez 

pracowników.
14. Zapewnia  odpowiedni  stan  techniczny  infrastruktury  technicznej  Centrum  tj. 

technicznych przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji.
15. Decyduje o przeznaczeniu wypracowanych przez Centrum dochodów, kierując się zasadą 

rozwoju i poprawy funkcjonowania Centrum.
16. Podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie zleceń dla Centrum  oraz terminowe, 

należyte i jakościowe ich wykonanie.
17. Propaguje i promuje działalność Centrum wśród mediów, przedsiębiorstw i społeczności 

gminy.
18. Prowadzi prawidłową politykę kadrową i doskonalenie kadr.
19. Określa zasady wykonywania zadań oraz form i metod pracy.



20. Ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie.

§7

Kierownik realizuje zadania Centrum przy pomocy podległych mu pracowników.

§8

Kierownik Centrum jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i w 
ramach tych przepisów decyduje o:

1. Zatrudnianiu,  zwalnianiu  i  wynagradzaniu  pracowników  Centrum  w  ramach  limitu 
posiadanych środków zgodnie z zasadami finansowania właściwymi  dla danej jednostki.

2. Przyznawaniu  nagród  oraz  wymierzaniu  kar  porządkowych  zgodnie  z  Kodeksem  Pracy, 
regulaminem wynagradzania i instrukcjami Centrum.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§9

Wszystkie  zobowiązania  po  gospodarstwie  pomocniczym  przejmuje  samorządowy  zakład 
budżetowy. 

§10

Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.

§11

1. Podstawą  gospodarki finansowej Centrum jest plan przychodów i wydatków.
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r., nr 
28., poz. 146) oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi  w ustawie  
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591, późn. zm.)  
i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
1) Rozporządzenie  ministra  finansów  z  dnia  2  marca  2010  r.  w  sprawie  szczegółowej 

klasyfikacji  dochodów przychodów i  rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych.

2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego,  jednostek  budżetowych,  samorządowych  zakładów  budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.



§12

Działalność Centrum finansowana jest z:
1. Dochodów  wymienionych  z  działalności  wytwórczej,  handlowej  i  usługowej,  o  której 

mowa w  §4 ust. 2.
2. Dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 

zgodnie  z ustawą o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. art. 14, poz. 1-9 
mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

3. Dotacji  pochodzącej z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , z zastrzeżeniem ust. 1a 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. 
Kwota dotacji, o której mowa w punkcie 3, ustalana jest jako iloczyn kosztów realizacji 
reintegracji  zawodowej  i  społecznej  w  przeliczeniu  na  jednego uczestnika  oraz  liczby 
uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych  w Centrum i liczby 
pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa 
w art.  9  ustawy  o  zatrudnieniu  socjalnym  z  dnia  13  czerwca  2003r.  i  określana  jest 
corocznie przez Radę Miejską w Byczynie. 

4. Środków  Funduszy  Pracy,  przeznaczonych  na  finansowanie  świadczeń  integracyjnych 
przyznawanych  na  podstawie  przepisów  o  zatrudnieniu  socjalnym  oraz  składek  na 
ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń - Ustawa z 13 czerwiec 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym. (Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

5. Środków z Unii Europejskiej.

Rozdział V
Struktura organizacyjna

§13

Ustala się następującą strukturę organizacyjną Centrum :
1. Stanowisko kierownik

- kierownik

2.  Referat administracyjno – księgowy:
- główny księgowy
- referent ds. kadrowo – płacowych
- referent
3.  Referat reintegracji zawodowej i społecznej
- kierownik zespołu ds. reintegracji zawodowej i społecznej
- pracownik socjalny
- psycholog
- doradca zawodowy  
- instruktorzy zawodu
- specjalista ds. reintegracji zawodowej i społecznej
4. Inspektor ds. BHP i P.Poż.
5. Pracownik gospodarczy
6. Kierowca



Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§14

1. Wszelkich informacji  instytucjom, organom i  mediom w sprawach związanych z  zakresem 
działalności  Centrum udziela kierownik lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Kontrola  działania  Centrum  może  być  przeprowadzona  przez  stosowne  jednostki  lub 
powołane  do  kontroli  organy  na  podstawie  przedłożonego  przez  osobę  kontrolującą 
dokumentu uprawniającego do kontroli.

§15

Zadania, obowiązki odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy określają 
indywidualne zakresy obowiązków pracowników nałożone przez kierownika Centrum. 

§16

Nieprzestrzeganie statutu stanowi naruszenie obowiązków  służbowych. 

§17

Wszelkie zmiany w statucie wymagają  akceptacji  Rady Miejskiej w Byczynie. 

§18

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


