
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 911 )

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM (Dz. U. Nr 122,
poz. 1143, z późn. zm.)

Art. 3.

1. Centrum integracji społecznej, zwane dalej "Centrum", jest jednostką organizacyjną
realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie
lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność
gospodarczą;

 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
pieniężnymi.

[2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta i organizację pozarządową, zwane dalej "instytucjami tworzącymi".]

<2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego w formie:

a) jednostki budżetowej,

b) samorządowego zakładu budżetowego,

2) organizację pozarządową

– zwane dalej „instytucjami tworzącymi”.>
3. Centrum utworzone przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta działa w formie

gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. Centrum utworzone przez organizację pozarządową działa w formie jednostki
wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację
pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.
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Art. 5.

1. Status Centrum nadaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie
wniosku, o którym mowa w art. 4, składanego w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30
kwietnia lub od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.

2. Status Centrum nadaje się na okres 5 lat.

3. (uchylony).

4. Centrum jest obowiązane:

1) informować wojewodę o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w art. 4, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany;

[2)przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz
przyznającym dotacje Centrum marszałkowi województwa, wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta, 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.]

<2) przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz
jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, 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.>

5. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadał status Centrum.
Nadanie statusu Centrum jest równoznaczne z wpisem do rejestru.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawierającego dane dotyczące:

1) liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;

2) liczby uczestników, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art.
1 ust. 2;

3) liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;

4) liczby uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną;

5) usług kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;

6) wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzględnieniem przyznanych
dotacji, wypłaconych świadczeń integracyjnych i premii motywacyjnych;

7) preliminarza wydatków i przychodów na rok bieżący, kierując się potrzebą
ujednolicenia elementów sprawozdawczych.

7. Wojewoda przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku,
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie zbiorcze z
informacji uzyskanych w trybie ust. 4 pkt 2.

Art. 7.

1. Utworzenie Centrum jest finansowane:
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[1)w przypadku Centrum tworzonego przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta - na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych;]

<1) w przypadku Centrum tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – na
zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych;>

2)  w przypadku Centrum tworzonego przez organizację pozarządową z:

a) zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł,

b)  (uchylona),

c) dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych gminy
przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,

[d)innych dochodów własnych gminy niż określone w lit. c.]

<d) innych dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego niż określone w
lit. c.>

2. Utworzenie Centrum może być finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie
pochodzącej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację
wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na
zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

Art. 9.

1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą,
handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, z wyłączeniem
działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego,
tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych
albo z udziałem tych metali.

[2. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa, o której mowa w ust. 1, nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.]

<2. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa, o której mowa w ust. 1, 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 o wolontariacie.>

Art. 10.

1. Działalność Centrum jest finansowana z:

[1) dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;]

<1) dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, w
tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, z zastrzeżeniem ust. 1a;>

2) dochodów uzyskiwanych z działalności, o której mowa w art. 9;
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3) środków z Unii Europejskiej.

<1a. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum działającego w formie jednostki
budżetowej.>

2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizację pozarządową działalność Centrum
może być ponadto finansowana z:

1) zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł;

2)  (uchylony).

3. (uchylony).

4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest
organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy
oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w
Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co
miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Kwota dotacji nie może przekroczyć
kwoty stanowiącej równowartość kosztów działalności Centrum, pomniejszonej o
przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9.

[5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest
wójt, burmistrz i prezydent miasta, jest ustalana 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, i określana corocznie przez radę gminy.]

<5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą
jest jednostka samorządu terytorialnego, jest ustalana 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, i określana corocznie przez organ właściwy jednostki
samorządu terytorialnego.>

6. Środki finansowe na działalność Centrum są przeznaczane na:

1) wypłatę uczestnikom zajęć w Centrum świadczeń integracyjnych, o których mowa w
art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a;

2) zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności Centrum;

3) najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez Centrum;

4) podatki opłacane przez Centrum;

5) wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeń;

6) realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności
Centrum w tym zakresie;

7) szkolenia pracowników Centrum związane z działalnością Centrum;

8) posiłki dla uczestników;

9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;
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10) inne wydatki związane z działalnością Centrum.

7. (uchylony).

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

Art. 14.

Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) targowisk i hal targowych,

6) zieleni gminnej i zadrzewień,

7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,

<7a) pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,>

8) utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w
szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich
ochrony poza miejscem naturalnego występowania,

9) cmentarzy

- mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ
O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706)

[Art. 97.
 1. Gmina lub powiat, które uzyskały status zakładu aktywności zawodowej dla wyodrębnionej

jednostki organizacyjnej będącej gospodarstwem pomocniczym, przekazują prowadzenie
zakładu aktywności zawodowej fundacji, stowarzyszeniu lub innej organizacji społecznej,
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której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

2. Podmiot, któremu gmina lub powiat przekazały prowadzenie zakładu aktywności
zawodowej, występuje do wojewody o wydanie decyzji o przyznaniu statusu zakładu
aktywności zawodowej z dniem przejęcia zakładu aktywności zawodowej.

3. W przypadku nieprzekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej lub nieuzyskania
statusu zakładu aktywności zawodowej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, w terminie
do dnia 31 grudnia 2011 r., kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności
zawodowej sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, oraz
niewykorzystane środki Funduszu oraz zakładowego funduszu aktywności podlegają
przekazaniu na rachunek tego Funduszu w terminie do dnia 31 marca 2012 r.]

<Art. 97a.

1. Gmina lub powiat, które uzyskały dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej status
zakładu aktywności zawodowej, mogą, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.:

1) przekształcić ten zakład w samorządowy zakład budżetowy;

2) przekazać prowadzenie tego zakładu organizacji pozarządowej, której statutowym
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

2. W przypadku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składniki majątkowe,
należności i zobowiązania zakładu aktywności zawodowej przejmuje nowo utworzony
samorządowy zakład budżetowy.

3. W przypadku przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej podmiotowi,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mienie, należności i zobowiązania zakładu aktywności
zawodowej oraz należności i zobowiązania organizatora zakładu aktywności
zawodowej związane z utworzeniem i prowadzeniem tego zakładu przejmuje nowy
organizator zakładu aktywności zawodowej.

4. W terminie 14 dni od dnia utworzenia samorządowego zakładu budżetowego lub
przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej podmiotowi, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, gmina, powiat lub podmiot przejmujący zakład aktywności
zawodowej występuje do wojewody o wydanie decyzji o przyznaniu temu zakładowi
statusu zakładu aktywności zawodowej z dniem przekształcenia lub przekazania
prowadzenia tego zakładu.

5. W przypadku nieprzekształcenia zakładu aktywności zawodowej w samorządowy
zakład budżetowy lub nieprzekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej w
terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., lub nieuzyskania statusu zakładu aktywności
zawodowej przez podmiot, który przekształcił lub przejął zakład aktywności
zawodowej, kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodowej
sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi,
oraz niewykorzystane środki Funduszu, środki przekazane na tworzenie lub działanie
zakładu aktywności zawodowej i środki znajdujące się na rachunku zakładowego
funduszu aktywności podlegają przekazaniu na rachunek tego Funduszu w terminie
do dnia 30 września 2011 r.
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6. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 nowy organizator zakładu aktywności
zawodowej przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego organizatora wynikające z
umowy dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania przejmowanego zakładu
aktywności zawodowej z dniem przejęcia.>


