
 

 

UCHWAŁA NR 315.XLI.2018 

RADY GMINY KŁOMNICE 

z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej 

w Kłomnicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kłomnice 

uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr 100.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 grudnia 2015 roku 

(Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 poz. 60) wprowadza się następujące zmiany polegające na tym, że: 

1) § 13 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych.”; 

2) po § 16 dodaje się § 16a i § 16b w brzmieniu: 

„§ 16a. Centrum pokrywa koszty związane z bieżącą działalnością z: 

1) dotacji przyznanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o zatrudnieniu 

socjalnym, 

2) wpływów z prowadzonej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej o której mowa 

w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, 

3) środków uzyskiwanych od osób fizycznych i prawnych. 

§ 16b. 1. Centrum może otrzymywać z budżetu gminy środki finansowe wynikających z rozliczenia 

podatku od towarów i usług. 

2. Wysokość środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

przekazywanych Zakładowi ustala się jako nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w odniesieniu 

do sprzedaży i zakupów dokonywanych w ramach budżetu Zakładu. 
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3. Środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług będą przekazywane 

Zakładowi w terminie do 60 dni, na wniosek Kierownika Zakładu złożony wraz z deklaracją VAT 

składaną przez Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach, Gminie 

Kłomnice.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice 

 

 

Adam Worwąg 
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