
UCHWAŁA NR 2993/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2016 roku 
 

w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej         
Łubiance oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy o udzielenie dotacji   
 
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94 poz. 651, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIII/363/15 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 8982,  z późn. zm.) 
oraz art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa               
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej Łubiance w kwocie 
50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zapewnienie rozwoju Spółdzielni. 

 

§ 2 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                         
w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 2993/2016 

z dnia 9 grudnia 2016 roku 
 
w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej 
Łubiance oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy o udzielenie dotacji     

 
Z dniem 29 lipca 2013 r. została powołana Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka” z siedzibą 

w Starej Łubiance, która została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem                         
KRS 0000471689. 

Współzałożycielami Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” są trzy jednostki samorządu 
terytorialnego: Województwo Wielkopolskie, Gmina Szydłowo oraz Powiat Pilski. 

Ze względu na wygasanie działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance 
– wynikające z niżu demograficznego – podjęto strategiczną decyzję o stopniowym przekształcaniu 
działalności edukacyjnej w działalność gospodarczo-rolną oraz pożytku-publicznego. 

Celem spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” jest reintegracja zawodowa umożliwiająca 
zapewnienie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz reintegracja 
społeczna. 

Pracownikami Spółdzielni są osoby wcześniej zatrudnione w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance stanowiące wówczas zespół administracyjno-techniczny.  
Ich zatrudnienie w Spółdzielni to kolejny etap pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym. Jest to szansa nowego startu dla tych osób, którym trudno jest odnaleźć się na rynku 
pracy. 

Zatrudnienie w Spółdzielni przyczynia się do wykształcenia praktycznych umiejętności 
zawodowych i społecznych przynależnych do roli pracownika. Praca w Spółdzielni skutkuje 
stabilizacją sytuacji tych osób i ich rodzin oraz przeciwdziałaniem zjawisku jakim jest bierność 
zawodowa. 

Dotacja przeznaczona na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej 
Łubiance w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zabezpieczy potrzeby 
Spółdzielni związane z ponoszonymi kosztami stałymi (m.in. wynagrodzeń dla pracowników, 
kosztów centralnego ogrzewania, zimnej i cieplej wody, telefonu, dzierżawy, konserwacji dźwigu, 
ścieków, odpadów) oraz opłaty stałe związane z kosztami usług wykonywanymi na rzecz Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance wraz z refundacją wcześniej poniesionych kosztów. 

Środki finansowe na udzielenie ww. dotacji w kwocie 50.000,00 zł są zabezpieczone                        
w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 w dziale 853 – Pozostałe zadania                        
w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2830 – Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.  

Rozwój działalności Spółdzielni w kierunku utworzenia Ośrodka Diagnostyczno-
Terapeutycznego FAS i zaangażowanie jej Zarządu pozwalają przewidywać wzrost efektywności                 
i samowystarczalności tego podmiotu w przyszłości. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne.  
 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 


