
UCHWAŁA  NR  824/2015 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  16  lipca  2015  roku 

 

w sprawie: określenia kwoty dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

przeznaczonej na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej. 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 596 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 225 ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 

Postanawia się przeznaczyć kwotę 239.418 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta 

osiemnaście złotych 00/100) jako dotację celową na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji 

Społecznej. 

 

§ 2 

Dotację, określoną w § 1, przyzna Marszałek Województwa Wielkopolskiego na zasadach określonych w 

porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 225 ze zm.). 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr  824/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  16 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: określenia kwoty dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

przeznaczonej na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej. 

 

 

 Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym umożliwia tworzenie Centrów 

Integracji Społecznej jako instytucji, mających wspierać reintegrację zawodową i społeczną osób 

należących do grup zagrożonych marginalizacją społeczną: bezrobotnych, uzależnionych, chorych 

psychicznie, bezdomnych, uchodźców, zwalnianych z zakładów karnych i innych osób. 

   

 Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska z siedzibą w Żylicach, planuje utworzyć Centrum 

Integracji Społecznej z siedzibą w Rawiczu, gdzie jeden z warsztatów zawodowych (gastronomiczny) 

usytuowany będzie w kuchni gimnazjum w Sierakowie. Oprócz warsztatu gastronomicznego, Centrum 

zapewni również jego uczestnikom możliwość udziału w warsztacie remontowo – budowlano – 

ślusarskim, gospodarczym i pielęgnacji zieleni, magazynowym i krawiecko – rękodzielniczym. 

Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją 

tworzącą, może przyznać Centrum Integracji Społecznej dotację na pierwsze wyposażenie z 

dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Dotacja na pierwsze wyposażenie może być przeznaczona na: 

• przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum pomieszczeń przeznaczonych na 

reintegrację zawodową i społeczną, 

• wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i 

urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach reintegracji zawodowej, 

• zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności. 

 

W związku z faktem, iż realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym poprzez wspieranie organizowania i wyposażania centrów integracji społecznej jest 

jednym z działań, zapisanych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 - 2017, przyznanie 

dotacji celowej Stowarzyszeniu Żylicka Rzecz Babska z siedzibą w Żylicach z przeznaczeniem na 

pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu i Sierakowie poprzez podjęcie 

niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jest zasadne. 

 

Zadanie sfinansowane zostanie ze środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie 

Departamentu Zdrowia: w dziale 851, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, §2820 - 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom. 

 

  
Leszek Wojtasiak 
Członek Zarządu 

 


