
 
                                                               Uchwała Nr VIII/83/2011 
                                                       Rady Powiatu w Lubaczowie 
                                                          z dnia  22 września 2011 r. 
 
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budŜetowego pod nazwą „Centrum Integracji 
Społecznej w Lubaczowie” 
 
 
Na podstawie: art. 12 pkt.8) lit. i Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) oraz art. 3 ust.2 pkt.1b) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz.225) 
 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
Tworzy się samorządowy zakład budŜetowy o nazwie Centrum Integracji Społecznej 
w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie zwany dalej CIS. 

§2 
Przedmiotem działania CIS jest wykonywanie zadań Powiatu Lubaczowskiego w zakresie 
reintegracji zawodowej i społecznej. 

§3 
      1.   Źródłem przychodów własnych CIS jest odpłatnie wykonywanie zadań zleconych przez   
            instytucje, organizacje, firmy oraz osoby prywatne.  

2. CIS moŜe otrzymać dotacje z budŜetu Powiatu Lubaczowskiego w wysokości do 50%   
      swoich kosztów działalności. 

§4 
UpowaŜnia się Starostę Lubaczowskiego do wyposaŜenia CIS w niezbędne składniki majątkowe. 

§5 
1. CIS działa na podstawie Statutu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz 

Regulaminu Organizacyjnego. 
2. Regulamin Organizacyjny CIS opracowuje Kierownik CIS. 
3. Regulamin Organizacyjny wprowadzany jest w Ŝycie Zarządzeniem Zarządu Powiatu. 

§6 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 
     Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. 
Nr 43, poz.225) umoŜliwiła jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie Centrów Integracji 
Społecznej. Centra Integracji Społecznej w myśl wymienionej Ustawy realizują zadania 
z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, co stanowi aktywną formę przeciwdziałania 
marginalizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, uzaleŜnionych, 
niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi. Tego typu 
jednostka ma do spełnienia bardzo waŜną funkcję w systemie polityki społecznej i poprzez 
realizację swoich zadań stanowi uzupełnienie działań takich jednostek jak Ośrodki Pomocy 
Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Terapii UzaleŜnień oraz organizacje 
pozarządowe.  
     Mając na uwadze powyŜsze, celem przeciwdziałania marginalizacji osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, zasadnym jest powołanie Centrum Integracji Społecznej 
w Lubaczowie, w formie samorządowego zakładu budŜetowego. 
 


