
UCHWAŁA NR XLVII/310/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej DKM. 

Na podstawie art. 18 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 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 roku 
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie i przystąpienie Gminy Kawęczyn do Spółdzielni Socjalnej pod nazwą 
„Spółdzielnia Socjalna DKM” z siedzibą w Dobrej. 

§ 2. Gmina Kawęczyn obejmie w Spółdzielni socjalnej o której mowa w § 1, zakładanej przez 3 osoby 
prawne, 1 z 3 udziałów członkowskich o wartości 900,00 zł oraz wpłaci wpisowe w wysokości 100,00 zł, 
zgodnie z terminami wskazanymi w Statucie Spółdzielni Socjalnej DKM. 

§ 3. Członkami założycielskimi Spółdzielni Socjalnej DKM są: 

1. Gmina Dobra. 

2. Gmina Kawęczyn. 

3. Gmina Malanów. 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

2. Jednocześnie Wójt Gminy Kawęczyn ustanawia się pełnomocnikiem Gminy Kawęczyn na Zebranie 
Członków Założycieli, powołującym Spółdzielnię Socjalną DKM, uchwalającym jej statut oraz powołującym 
Zarząd Spółdzielni Socjalnej DKM, a także do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem 
obowiązków członka – Gminy – w Spółdzielni Socjalnej DKM. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVII/310/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni 
Socjalnej DKM. 

Tworzenie spółdzielni socjalnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku  
o spółdzielniach socjalnych, zgodnie z którą tego rodzaju podmiot może założyć 
przynajmniej 5 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezrobotni, 
niepełnosprawni)  
albo przynajmniej dwie osoby prawne, np. jednostki samorządu terytorialnego  
lub organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
Członkami – założycielami Spółdzielni Socjalnej DKM będą jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym Gmina Dobra, Kawęczyn oraz Malanów, które deklarują objęcie w 
spółdzielni po 1 udziale o wartości  900,00 zł. Projekt statutu Spółdzielni przewiduje 
możliwość przystąpienia do spółdzielni osób innych podmiotów prawnych wskazanych w 
ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz osób fizycznych. 

Celem powołania Spółdzielni Socjalnej DKM jest umożliwienie osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji 
zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na 
rzecz osób zatrudnionych  
w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego oraz o wolontariacie. Dzięki uczestnictwu Gminy w Spółdzielni w 
Gminie Kawęczyn rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej. 
 Powołanie Spółdzielni Socjalnej DKM jest również alternatywą misji w zakresie 
przeciwdziałania bezrobociu. 
 Biorąc powyższe pod uwagą podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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