
UCHWAŁA NR XXVII/264/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji 

przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu 
budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami1)), art. 10 ust. 1 pkt 
1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 176), Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia 
stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla 
Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 1 Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla 
Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 7 631,58 
zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden 58/100) na jednego uczestnika zajęć 
reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i na jednego pracownika Centrum."

2)§ 2 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 2 Udziela się dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji 
Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 290 000,00 zł (słownie złotych: 
dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100). Dotacja pochodzić będzie: 

1) z dochodów własnych Gminy Staszów przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku w kwocie 95 000,00 zł (słownie złotych: 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100); 

2) z dochodów własnych Gminy Staszów w kwocie 195 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć 
tysięcy 00/100). 

3) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 
2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Pozostała treść Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 
2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego pozostaje 
bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019r., 
poz. 1649; poz. 1649; Dz. U. z 2020r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/264/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 14 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. W myśl art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, 
kalkulowane według stawek jednostkowych, natomiast zgodnie z ust. 4 tego samego artykułu stawki 
dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie 
art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 176) działalność Centrum Integracji Społecznej, w przypadku gdy instytucją 
tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, finansowana jest między innymi z dotacji pochodzącej 
z dochodów własnych gminy. Kwota dotacji jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji 
zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz sumy 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 w/w ustawy, i określana 
corocznie przez organ właściwy jednostki samorządu terytorialnego. Niniejsza uchwała określa 
planowaną na 2020 rok dotację na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej 
prowadzonych w Centrum i na jednego pracownika Centrum w wysokości 7 631,58 zł (słownie złotych: 
siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden 58/100). Planowana dotacja przedmiotowa wyniesie ogółem 
290 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) przy planowanej 
średniorocznie liczbie 30 uczestników i 8 pracowników. Kwota powyższej dotacji wynika z kalkulacji 
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie 
w 2020 roku stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w której określone zostały planowane 
koszty w 2020 roku na kwotę w wysokości 858 487,53 zł, przychody własne w kwocie 179 286,29 zł oraz 
przychody uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy (świadczenia integracyjne) w kwocie 389 201,24 zł. 
Mając na uwadze powyższe w celu prawidłowej realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej 
w Staszowie niezbędne jest ustalenie stawki jednostkowej dotacji na jednego uczestnika zajęć i na 
jednego pracownika w wysokości 7 631,58 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden 
58/100).
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   Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/264/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 14 lipca 2020 roku

Kalkulacja 

stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej 

dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w 2020 r.

Planowane koszty w 2020 r. 858 487,53 zł

Planowane przychody własne 179 286,29 zł

Planowane przychody PUP(świadczenia reintegracyjne) 389 201,24 zł

Niedobór środków  290 000,00 zł

Dotacja w kwocie 290 000,00 zł stanowi 33,78% planowanych kosztów Centrum Integracji

Społecznej na 2020 rok.

Wyliczenie kosztów dotacji

 

Koszt na jednego uczestnika zajęć

reintegracji zawodowej i

społecznej prowadzonej w

Centrum i na jednego pracownika

Centrum

Ilość

osób

Razem

koszty

Przychody Dotacja z

budżetu

Gminy

Staszów

Dopłata do

jednego

uczestnika i

pracownika

22 591,78 38 858 487,53 568 487,53 290 000,00 7 631,58
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