
UCHWAŁA NR XXVI/217/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czernikowo do Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2085), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie w charakterze członka Gminy Czernikowo do spółdzielni Socjalnej 
„Lubiczanka” wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000489764. 

§ 2. Wyraża się zgodę na: 

1) wniesienie przez Gminę Czernikowo na rachunek spółdzielni socjalnej „Lubiczanka” wpisowego; 

2) objęcie przez Gminę Czernikowo jednego udziału członkowskiego w spółdzielni socjalnej „Lubiczanka”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

Uchwała ma na celu przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”, która zgodnie z ustawą 
o spółdzielniach socjalnych: 

- działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków i pracowników 

;- prowadzi działalność społeczną, sportowo-turystyczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich 
członków oraz ich środowiska lokalnego; 

- prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferach działań publicznych zawartych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Spółdzielnia zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, odbudowujei podtrzymuje u nich 
umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych, odbudowując 
zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Spółdzielnia powołana została uchwałą Rady Gminy Lubicz 
Nr XL/450/2013 z dnia 20 września 2013 r. Wówczas została powołana przez dwie osoby prawne: Gminę 
Lubicz i Gminę Obrowo.W związku z wystąpieniem z członkostwa w spółdzielni Gminy Obrowo, aby 
zapewnić stabilność spółdzielni, zapewniając niezbędne zasoby organizacyjne i finansowe Wójt Gminy 
zdecydował, aby Gmina Czernikowo przystąpiła do Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”. Gmina Lubicz, jako 
założyciel Spółdzielni ma bezpośredni wpływ na jej sposób funkcjonowania, w tym również na zakres 
realizowanych usług, co pozwala, prócz aktywizacji zawodowej pracowników spółdzielni, realizować usługi 
trudno dostępne dla jednostek organizacyjnych. Gmina Czernikowo ma w planach korzystać z usług transportu 
dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo. 

Wobec powyższego, zasadnym jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.
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