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DECYZJA Nr GIS/00112015

Na podstawie art. 5 ust. 1 w zwiqzku z art. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.225 z p62n. zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p62n. zm.), po rozpatzeniu wniosku Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15,
48-300 Nysa z dnia 30 kwietnia 2015 r.
NADAJE

utworzonemu przez Gminq Nysa
Centrum Integracji Spolecznej z siedzibE w Nysie przy ul. Ko5ciuszki 3
status Centrum Integracji Spolecznej na okres 5 lat
UZASADNIENIE

1O4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postgpowania
(Dz.
U. z 2013 r. poz. 267 z p62n. zm.), organ administracji publicznej
administracyjnego
zalatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba 2e pzepisy kodeksu stanowiq inaczej.
Decyzje rozstrzygalE sprawe co do jej istoty w caloSci lub w czgSci albo w inny spos6b kofrczE

W

mySl

art.

sprawQ w danej instancji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z p62n. zm.) decy/1e w sprawie nadania statusu Centrum
lntegracji Spolecznej wydaje wlaSciwy ze wzglgdu na siedzibg Centrum wojewoda na podstawie
wniosku, o kt6rym mowa w art. 4 ustawy, skladanego w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia
30 kwietnia lub od dnia 1 wzeSnia do dnia 30 wzeSnia danego roku.
W dniu 30 kwietnia 2015 r. do Wojewody Opolskiego wplynql wniosek, zlo2ony przez
Gming Nysa, o nadanie statusu eentrum Integracji Spolecznej, utworzonemu pzez niq CIS
z siedzibq pzy ul. Ko6ciuszki 3 w Nysie. Wniosek zawiera informacjg o nazwie instytucji
twozqcej Centrum, miejscu funkcjonowania i pzewidywanym terminie rozpoczgcia dzialalnoSci,
przewidywanej liczbie uczestnik6w oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestnik6w Centrum
bqdzie Swiadczy6 uslugi, a tak2e:
informacje o planowanym rodzaju dzialalnoSciwytw6rczej, handlowej lub uslugowej,
programie prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej
i spolecznej,
pzewidywanej liczbie pracownik6w Centrum oraz ich kwalifikacjach, formie ich
zatrudnienia i wymiarze czasu pracy,
- dane o organizacji i systemie zajq6 w Centrum,
- dane o zakladanych efektach dzialania, w tym planowanej liczbie os6b do pzyuczenia
do zawodu, do pzekwalifikowania lub podwyzszenia kwalifikacji,
- liczbie os6b, kt6rym uczestniczenie w zajgciach w Centrum i wspierane zatrudnienie
socjalne pomogq w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach pzewidzianych w przepisach
prawa pracy lub w podjgciu dzialalnoScigospodarcz$,
- planowanq liczbg os6b usamodzielnionych ekonomicznie,
- dane o szacunkowym rocznym preliminarzu og6lnych koszt6w dzialalno6ci Centrum,
w tym koszt6w realizacji reintegracji zawodowej i spolecznej,

-

- dane o wysokoSci zasob6w wlasnych instytucji tworzqcej poniesionych na utworzenie
Centrurn oraz o formach tych zasob6w, a takze o pzewidywanym udziale wlasnym

-

w fi nansowaniu dzialalnoSci Centrum,

dane o innych 2r6dlach finansowania dzialalnoSci, w tym ze Srodk6w okreSlonych
w gminnym programie profilaktyki i row,tiqzywania problem6w uzaleznieh otaz
pzeciwdziala

n

ia wykluczen iu spolecznem u oraz projekt reg

u la m in

u Centru m.

Na podstawie zebranego materialu ustalono, 2e zostaly spelnione warunki okreSlone
w art. 4 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym umozliwiajqce nadanie statusu Centrum
I

ntegracji Spolecznej.
Majqc powy2sze na uwadze otzeczonojak w sentencji.

ZALECENIA

Centrum Integracji Spolecznej jest obowiqzane informowa6 Wojewodq Opolskiego
o kazdej zmianie danych zawartych we wniosku, o kt6rym mowa w art. 4 ustawy, w terminie
30 dni od dnia zaistnienia zmiany oraz pzedstawiad corocznie, nie p62niej niz do dnia
31 marca, Wojewodzie Opolskiemu oraz jednostkom i podmiotom pzyznajqcym dotacje
Centrum, a takze instytucji twozqcej sprawozdanie zawierajqce rozliczenie dotacji za rok
popzedni, efekty reintegracji zawodowej i spolecznej, a tak2e preliminarz wydatk6w
i pzychod6w na rok bie2qcy zwiqzanych z wykonywaniem uslug, o kt6rych mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy.
Uprawnienia wynikajqce z niniejszej decyzji zostanq cofnigte w razie nie spelnienia
kt6regokolwiek z warunk6w lub obowiqzk6w okre6lonych w art. 6 ust. 1 ustawy.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji slu2y odwolanie do Ministra Polityki Spolecznej za poSrednictwem
Wojewody w terrninie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Z up. Wojewody Opolskiego
Joanna Chmura
Zastgpca Dyrektora Wydziatu
Polityki Spolecznej i Zdrowia

Otrzvmuia:
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
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