
UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "Pracuj z Nami"

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f, art. 4 ust. 12 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2019  poz. 511) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i art. 6 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku 
o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Spółdzielnię Socjalną osób prawnych pod nazwą: Spółdzielnia Socjalna „Pracuj z Nami” 
w Rawie Mazowieckiej, zwaną dalej „Spółdzielnią”.

§ 2. Członkami założycielami Spółdzielni są:

1) Gmina Cielądz;

2) Powiat Rawski.

§ 3. Powiat Rawski obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w §1, 1  (słownie: jeden) udział członkowski o  
wartości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) oraz wpłaci wpisowe w wysokości w wysokości  
3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) zgodnie z terminem wskazanym w Statucie Spółdzielni.

§ 4. Zasady współuczestnictwa Powiatu Rawskiego i Gminy Cielądz określa przedłożony projekt Statutu 
Spółdzielni, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej przez jst jest zgodne z treścią art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205). Ponadto art. 12 pkt 8 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stwierdza, że wyłączną właściwością Rady
Powiatu jest m.in. tworzenie i przystępowanie do spółdzielni. Utworzenie Spółdzielni przyczyni się do
stworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym lub wykluczonych społecznie, mającym trudności odnalezieniu się na rynku pracy. Skutki
finansowe dla powiatu rawskiego jako członka założyciela wynoszą na etapie tworzenia 6.000 zł.
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