
UCHWAŁA NR XXIX/181/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej „Zbójeński Kredens” z siedzibą w Zbójnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 i 1535) oraz art. 15 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji celowej Spółdzielni Socjalnej „Zbójeński Kredens” w wysokości 121 000 zł (sto 
dwadzieścia jeden tysięcy złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku 
znajdującego się pod adresem Działyń 27A. 

§ 2. Dotacja, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1 z późn. 
zm). 

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Gminą Zbójno a Spółdzielnią Socjalną „Zbójeński Kredens”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej „Zbójeński Kredens” z siedzibą 
w Zbójnie 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, 
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 
prawnym:  

Z dniem 18.10.2017 r. została powołana Spółdzielnia Socjalna „Zbójeński Kredens” z siedzibą 
w Zbójnie, która została wpisana w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000699696. 
Założycielami Spółdzielni są Gmina Zbójno oraz Stowarzyszenie „Czas dla Zbójna”. 

Celem głównym Spółdzielni jest integracja i reintegracja osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym 
oraz umożliwienie im aktywizacji zawodowej i społecznej poprzez prowadzenie wspólnej działalności 
społecznie użytecznej. 

Dla realizacji celów określonych w statucie Spółdzielnia pozyskuje środki finansowe z funduszy unijnych 
i innych funduszy, składając w tym celu stosowne wnioski aplikacyjne oraz prowadzi działalność 
gospodarczą. 

Spółdzielnia pragnie się rozwijać, jednak nie posiada własnych nieruchomości. Wystąpiła o użyczenie jej 
budynku będącego własnością Gminy Zbójno położonego w miejscowości Działyń. Zgodnie z umową 
będzie ponosiła wszystkie koszty eksploatacji budynku. Spółdzielnia zamierza wykorzystywać go na 
prowadzenie zarówno działalności statutowej, jak i gospodarczej. 

W ramach programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 otrzymała 
dofinansowanie na prace modernizacyjne, remontowe i adaptacyjne budynku na potrzeby powstającego 
Uniwersytetu Ludowego w wysokości 619 770 zł. Niestety dofinansowanie to nie pokryje w całości 
kosztów prac związanych z przygotowaniem obiektu. 

W związku z tym zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Zbójno o udzielenie dotacji w wysokości 
121 000 zł stanowiącą brakującą kwotę. 

Zdaniem Spółdzielni modernizacja obiektu pozwoli na poprawę jej sytuacji po problemach w trakcie 
pandemii COVID-19 oraz na jej rozwój. Sala i w pełni przystosowana kuchnia umożliwi realizację 
dodatkowych usług cateringowych, natomiast powstanie Uniwersytetu Ludowego będzie dla Spółdzielni 
szansą na rozpoczęcie współpracy z firmami szkoleniowymi, a co za tym idzie realizacji planów Zarządu 
o rozszerzeniu działalności edukacyjno-szkoleniowej i przyniesienie wymiernych korzyści finansowych 
dających szanse na dalszy rozwój firmy. Poprawa kondycji przedsiębiorstwa w perspektywie może nieść za 
sobą konieczność zatrudnienia pracowników, a więc będzie szansą na powrót do aktywności zawodowej 
kolejnych mieszkańców gminy. 

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych działalność 
spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez dotacje. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Środki finansowe na udzielenie dotacji zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Zbójno. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.  

Nie wymaga.
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