
UCHWAŁA NR XXIV/127/2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej.

        Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(Dz.  U.  Nr  94,  poz.651  z  późn.  zm.)  Rada  Miejska  Borku  Wlkp.  uchwala,  
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na  założenie Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Pomocna 
dłoń” z siedzibą w Borku Wielkopolskim.

§ 2. Członkami  założycielami Spółdzielni Socjalnej ,,Pomocna dłoń’’ są:
1) Gmina Borek Wlkp.,
2) Powiat Gostyński.

§ 3. Gmina Borek Wlkp.  obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w § 1, dwa udziały 
członkowskie o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz wpłaci 
wpisowe w wysokości  50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

§ 4. Przyjmuje się statut Spółdzielni Socjalnej „Pomocna dłoń”, który stanowi 
załącznik do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Borku Wlkp. do dokonywania czynności związanych 
z założeniem Spółdzielni Socjalnej.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/127/ 2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU  

w sprawie: wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej.

Tworzenie  Spółdzielni  Socjalnych  reguluje  ustawa  z  27  kwietnia  2006  r.  
o spółdzielniach socjalnych. Zgodnie z jej przepisami podmiot taki może utworzyć 
pięć  osób  fizycznych  (bezrobotni,  niepełnosprawni)  lub  dwie  osoby  prawne  np. 
jednostki  samorządu  terytorialnego  (art.  4  ustawy  o  spółdzielniach  socjalnych). 
Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej „Pomocna dłoń”  będą Gmina Borek 
Wielkopolski  deklarująca objęcie  dwóch udziałów o łącznej  wartości  10 000,00 zł 
oraz Powiat Gostyński deklarujący objęcie 2 udziałów o łącznej wartości 10 000,00 
zł.
Głównym  celem  powołania  Spółdzielni  jest  aktywizacja  osób  bezrobotnych  
i  niepełnosprawnych.  Utworzenie  spółdzielni  pozwoli  także  na  stworzenie  miejsc 
pracy dla niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej  w  Leonowie  przygotowanych  do  podjęcia  zatrudnienia  na  otwartym 
rynku pracy. 

Proponowany przedmiot działalności jest zbliżony do prac wykonywanych do 
tej  pory w Zakładzie  Aktywności  Zawodowej  w Leonowie,  co dodatkowo ułatwi 
odnalezienie się w nowych warunkach osobom posiadającym określone kwalifikacje. 
Spółdzielnia  rozszerzy  zakres  świadczonych  usług,  szczególnie  w  oparciu  
o realizację zadań własnych gminy i powiatu w zakresie zagospodarowania terenów 
zielonych oraz prowadzić będzie działalność usług ekologicznych.

Założenie  Spółdzielni  Socjalnej  „Pomocna  dłoń”  jest  alternatywą  w  misji 
przeciwdziałaniu  bezrobociu.  Powinno  także  prowadzić  do  podniesienia  jakości 
świadczonych  usług  oraz  przejrzystości  w  ich  finansowaniu.  Nowa  jednostka, 
całkowicie  kontrolowana  przez  podmioty  ją  tworzące  powinna  dążyć
do  postępującego  usamodzielnienia,  zdobywania  zleceń  na  wolnym  rynku,  poza 
zadaniami zlecanymi przez członków założycieli. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


