
                                                                                     
Uchwała Nr XXXI/619/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 lutego 2013 roku 

 
w sprawie zało Ŝenia Spółdzielni Socjalnej z siedzib ą w Starej Łubiance 
wspólnie z Powiatem Pilskim i Gmin ą Szydłowo. 
 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)  
w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.), Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 
1. Zakłada się Spółdzielnię Socjalną z siedzibą w Starej Łubiance wspólnie  

z Powiatem Pilskim i Gminą Szydłowo. 
2. Województwo Wielkopolskie obejmie w Spółdzielni, o której mowa w ust. 1, jeden 

udział członkowski o wartości do kwoty 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) oraz wniesie wpisowe do kwoty 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 
00/100. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXXI/619/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 lutego 2013 roku 

 

Tworzenie spółdzielni socjalnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r.   
o spółdzielniach socjalnych, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 tej ustawy  spółdzielnię 
socjalną mogą załoŜyć takŜe jednostki samorządu terytorialnego. Liczba załoŜycieli 
spółdzielni socjalnej nie moŜe być mniejsza niŜ dwie osoby prawne. 
 
Członkami załoŜycielami Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance będą 
Województwo Wielkopolskie, Powiat Pilski i Gmina Szydłowo, deklarujące objęcie 
udziałów odpowiednio po 1 udziale o całkowitej wartości 1.000,00 zł oraz wniesienie 
przez członków załoŜycieli wpisowego po 300,00 zł kaŜdy. 
 
Celem powołania spółdzielni socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance jest umoŜliwienie 
osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej, prowadzenie 
działalności społecznej i oświatowej oraz kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych 
oraz mieszkańców gminy Szydłowo. 
 
Powołanie spółdzielni będzie skutkować włączaniem osób w niej zatrudnionych  
w Ŝycie społeczne i zawodowe, co w konsekwencji będzie wpływać na ograniczenie 
zjawiska wykluczenia społecznego. 
 
Idea spółdzielczości socjalnej wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej 
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku i jest zgodna z zadaniami samorządu 
województwa z zakresu prowadzenia polityki rozwoju w zakresie wspierania  
i prowadzenia działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. ZałoŜenie to wpisuje się w priorytety polityki społecznej Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. Jeden z głównych celów – wsparcie ekonomii 
społecznej został wyraŜony m.in. w Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2020 
roku. 
 
Współtworzenie spółdzielni socjalnej będącej przedsiębiorstwem społecznym jest teŜ 
dobrym przykładem dla innych jednostek samorządu terytorialnego w województwie, 
a takŜe naturalną kontynuacją projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji 
ekonomii społecznej" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Poznaniu. 
 
Włączenie się Samorządu Województwa Wielkopolskiego w załoŜenie spółdzielni 
socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance, będzie wyrazem realizacji idei partnerstwa 
wobec innych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyŜszym 
wspieranie tego typu inicjatyw naleŜy uznać za zasadne z punktu widzenia zadań 



Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze pomocy społecznej. Ponadto 
zaangaŜowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tę inicjatywę będzie 
realizacją w praktyce idei solidarności społecznej, kluczowej dla funkcjonowania 
naszego Samorządu.  
 
W związku z powyŜszym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 


