
UCHWAŁA NR XL/327/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie: powołania spółdzielni socjalnej 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2022r. 
poz. 528) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach 
socjalnych ( Dz.U. z 2020r. poz. 2085, Dz.U. z 2019r. poz. 2020),Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu w Starachowicach wyraża wolę powołania spółdzielni socjalnej, której działania będą 
miały na celu przywracanie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Założycielami spółdzielni socjalnej będą jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Starachowicki, 
Gmina Starachowice, Gmina Mirzec i Gmina Pawłów. 

§ 2. 1. Spółdzielnia socjalna podejmować będzie: działania z zakresu usług komunalnych, robót 
ogólnobudowlanych, działania społeczne i oświatowo - kulturalne, działania z zakresu integracji 
międzykulturowej  na rzecz środowiska lokalnego w szczególności na rzecz uchodźców, jak również działania 
społecznie użyteczne w sferze publicznej, określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnej określone zostaną w statucie. 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Starachowickiego do dokonywania czynności związanych 
z założeniem oraz członkostwem Powiatu Starachowickiego w spółdzielni socjalnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Narzędzia ekonomii społecznej to jeden ze sposobów rozwiązywania problemów społecznych na 
poziomie lokalnym. Powiat Starachowicki chcąc wesprzeć rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie, 
a przez to zaangażować się pełniej w rozwiązywanie problemów społecznych, zwłaszcza grup 
wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem, wyraża gotowość do partnerskiej współpracy 
z Gminą Starachowice, Gminą Mirzec oraz Gminą Pawłów w procesie organizacji i tworzenia 
przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni socjalnej. 

Tworzenie spółdzielni socjalnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych. 
Zgodnie z jej przepisami tego rodzaju podmiot mogą założyć osoby prawne - jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Celem utworzenia spółdzielni socjalnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu 
o osobistą pracę członków oraz ich społeczną i zawodową reintegrację. Cel ten będzie realizowany poprzez 
m.in. zlecanie spółdzielni socjalnej w ramach zamówień "in house" części zadań własnych Gmin i Powiatu 
w zakresie pomocy społecznej oraz  usług komunalnych i robót ogólnobudowlanych.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne zważywszy na cele oraz perspektywę pozytywnych skutków 
społecznych dla mieszkańców Powiatu Starachowickiego. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: powołania spółdzielni socjalnej

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak,
Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz,
Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Danuta Krępa, Agnieszka Kuś

NIEOBECNI (2)
Joanna Główka, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 24 marca 2022, o godz. 11:01
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