
UCHWAŁA Nr [***] 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 4 ust.2 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 

4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 

1205) uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1. Wyraża się wolę utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Konwalia” z siedzibą w Mochach . 

 

§ 2. Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej „Konwalia” są: 

 

1) Fundacja „Centrum Aktywności” wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000444540 , której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 6932174196, REGON: 022036890, 

2) Gmina Przemęt. 

§ 3. Gmina Przemęt obejmuje w Spółdzielni Socjalnej „Konwalia” 300 udziałów o łącznej 

wartości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) oraz wpłaci wpisowe w 

wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych). 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej 

„Konwalia”. 

Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej, wprowadzonym ustawą  

z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych. Istotą spółdzielni socjalnej jest 

utworzenie instytucjonalnej formy dla reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych 

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne dają możliwość 

rozpoczęcia i kontynuowania pracy oraz innych form aktywności zawodowej osobom, którym 

trudno samodzielnie funkcjonować na rynku pracy.  

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich 

rozwiązywania lub występowania z nich.  

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach 

socjalnych, spółdzielnię socjalną mogą założyć także organizacje pozarządowe w rozumieniu 

przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub/i jednostki samorządu.  

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 

1. Społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na 

celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.  

2. Zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na 

celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na 

rynku pracy, a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez 

spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.  

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i kulturalno- oświatową na rzecz 

swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną  

w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również działalność gospodarczą. 

Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „Konwalia” jest prowadzenie działalności 

gospodarczej w ramach zadań zleconych przez gminę w zakresie utrzymania czystości, 

pielęgnacji zieleni oraz utrzymaniem niektórych obiektów użyteczności publicznej. W 

dalszych etapach działalności spółdzielnia socjalna prowadzić będzie działalność gospodarczą 

w innych obszarach rynku, zgodnie z zapotrzebowaniem, inicjatywą członków i 

zaangażowaniem.  

Z inicjatywą powołania spółdzielni socjalnej na terenie gminy wyszła Fundacja Centrum 

Aktywności będąca aktualnie partnerem Gminy Przemęt w projekcie w ramach projektu pn. 

„Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne 

- projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, wyłoniona do tego projektu w ramach konkursu otwartego. 

Powołanie spółdzielni socjalnej wspierane jest przez Stowarzyszenie Centrum PISOP w 

ramach projektu „Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie 

Centrum PISOP w partnerstwie z Miastem Leszno prowadzi kompleksowe wsparcie, którego 

celem jest m.in.: rozwój sektora ekonomii społecznej (tj.: tworzenie podmiotów ekonomii 

społecznej przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy; wzmocnienie potencjału podmiotów 

ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, 

instrumenty finansowe umożliwiające tworzenie miejsc pracy oraz inwestycje w 

przedsiębiorstwach społecznych), a także zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz 

ekonomii społecznej. 

Według założeń, oprócz wpisowego oraz udziałów, Gmina Przemęt planuje nieodpłatnie 

użyczyć na potrzeby działalności statutowej Spółdzielni Socjalnej „Konwalia” nieruchomości 

z zasobów Gminy Przemęt. 

 

 Zważywszy na cele oraz perspektywę pozytywnych skutków społecznych dla 

mieszkańców Gminy Przemęt  podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 


