
UCHWAŁA NR XVII/231/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pożyczki Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” w Lubiczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 
70 000,00 zł Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” w Lubiczu z przeznaczeniem na wsparcie działalności 
statutowej spółdzielni.

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi do 31 grudnia 2021 r.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania pożyczki i zasady jej spłaty zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Gminą Lubicz a Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” jest podmiotem ekonomii społecznej, który za cel swej działalności
statutowej obrał umożliwienie osobom pozostającym bez pracy oraz osobom niepełnosprawnym
aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni.

Spółdzielnia realizuje swoje cele poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa społecznego
w oparciu o osobistą pracę członków.

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie produkcji, usług i handlu, a także działalność społeczną,
sportowo-turystyczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, jak
również działalność społecznie użyteczną w sferach działań publicznych zawartych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.

Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1205), działalność spółdzielni może zostać wsparta ze środków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, między innymi w formie pożyczki. Wsparcie takie udzielane jest w drodze uchwały, przez
właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone jest na cele związane z rozwojem
spółdzielni socjalnej.

Zważywszy na cele oraz perspektywę pozytywnych skutków społecznych dla mieszkańców Gminy
Lubicz podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do oceny
przejrzystości zasad udzielania pomocy publicznej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił,
iż projekt uchwały dotyczy konkretnego podmiotu tj. Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”, a zatem
przewiduje udzielenie pomocy indywidualnej i nie podlega procedurze zgłoszenia Prezesowi UOKiK.
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