
UCHWAŁA NR XLI/277/2014
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „PROM”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „PROM” z siedzibą w Skarżysku-
Kamiennej, zwanej dalej Spółdzielnią Socjalną.

§ 2. Członkami założycielskimi Spółdzielni Socjalnej będą:

1) Gmina Skarżysko-Kamienna

2) Gmina Bliżyn

§ 3. Gmina Bliżyn obejmie w Spółdzielni Socjalnej 1 udział członkowski o wartości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych) oraz wpłaci wpisowe w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do reprezentowania Gminy Bliżyn na zebraniu założycielskim 
członków założycieli Spółdzielni Socjalnej oraz do złożenia oświadczenia woli o utworzeniu przez Gminę 
Skarżysko-Kamienna i Gminę Bliżyn Spółdzielni Socjalnej.

§ 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej „PROM” określone zostaną w Statucie, 
przyjętym i podpisanym przez członków założycieli Spółdzielni Socjalnej na zebraniu założycielskim 
Spółdzielni.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Rams

Id: 62FB48F8-A4C0-4302-A4D8-3C5A0010CB7F. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej, wprowadzonym ustawą z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651). Istotą spółdzielni socjalnej jest utworzenie
instytucjonalnej formy dla reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Potrzeba założenia spółdzielni socjalnej wynika przede wszystkim z celu
zaktywizowania szczególnej grupy osób, a mianowicie:

1) osoby bezrobotne (czyli zarejestrowane w urzędzie pracy i spełniające określone kryteria wyróżnione
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1-3 i 6 ustawy o zatrudnieniu socjalnym ( np. bezdomni
realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, oraz uzależnieni od alkoholu lub innych
środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego, jak również zwalniani z zakładów
karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy
społecznej);

3) uchodźcy realizujący indywidualnyprogram integracji;

4) osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są
w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych (znajdują się w sytuacji powodującej
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej im uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym);

5) osoby niepełnosprawne.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 dopuszcza możliwość założenia spółdzielni
socjalnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Członkami-założycielami Spółdzielni Socjalnej pod
nazwą „PROM” będą: Gmina Skarżysko-Kamienna oraz Gmina Bliżyn. Utworzenie spółdzielni socjalnej
spowoduje konieczność ponoszenia wydatków z budżetu Gminy na wpisowe i udziały. Gmina Skarżysko-
Kamienna deklaruje objęcie 20 udziałów po 500,00 zł za 1 udział oraz wpisowe w wysokości 2000zł,
natomiast Gmina Bliżyn 1 udział za 500zł i wpisowe 2000zł. Spółdzielnia socjalna może świadczyć usługi
z zakresu gospodarki komunalnej dla gmin: Skarżysko-Kamienna i Bliżyn oraz dla ich mieszkańców
z zakresu swojej dodatkowej działalności m.in. utrzymania zieleni, sprzątania, remontów budowlanych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 856)
zadaniem gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.W/w ustawa
w art. 11 ust. 2 zabrania odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku.
Utworzona spółdzielnia socjalna będzie docelowo prowadzić schronisko dla bezdomnych zwierząt. Gmina
Skarżysko-Kamienna, planuje rozpocząć w 2015r budowę schroniska i zabezpiecza na ten cel środki w
budżecie. Dzięki uczestnictwu Gminy Bliżyn w spółdzielni socjalnej rozwijany i propagowany będzie
sektor ekonomii społecznej. Spółdzielnie socjalne stwarzają możliwość rozpoczęcia i kontynuowania pracy
oraz innych form aktywności zawodowej osobom, którym trudno samodzielnie funkcjonować na rynku
pracy. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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