
UCHWAŁA NR XLVII/298/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie w sprawie: wystąpienia Gminy Czerniejewo ze Spółdzielni Socjalnej „Razem Być” z siedzibą 
w Małachowie Szemborowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., 
poz.994 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Czerniejewo postanawia wystąpić ze Spółdzielni Socjalnej „Razem Być” z siedzibą 
w Małachowie Szemborowicach 12, 62-230 Witkowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/298/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Uchwałą Nr XIX/117/16 z dnia 31 marca 2016 r. Rada Miasta i Gminy Czerniejewo postanowiła
o przystąpieniu gminy Czerniejewo wraz z gminami Niechanowo, Witkowo, Orchowo, Trzemeszno
i Stowarzyszeniem Światowid do spółdzielni socjalnej „Razem Być”. Spółdzielnia socjalna jest
przedsiębiorstwem społecznym o rynkowej orientacji realizującym potrzeby osób o niskiej zatrudnialności
i niskich kwalifikacjach.

Wystąpienie Gminy Czerniejewo ze spółdzielni „Razem Być” jest następstwem pisma Stowarzyszenia
Światowid do burmistrzów i wójtów gmin założycielskich, z którego wynika, iż spółdzielnie w aktualnej
strukturze nie mogą ubiegać się o wsparcie o pomoc publiczną jako podmiot gospodarczy z powodu
zapisów ust.4 art.3 załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107
i 108 Traktatu. Zapisy te brzmią następująco: „Poza przypadkami określonymi w ust.2 akapit drugi
przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo jeżeli 25% lub więcej kapitału lub
praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ
publiczny”. Biorąc pod uwagę, że spółdzielnię utworzyło pięć samorządów i jedna organizacja pozarządowa
– niestety mamy do czynienia z przekroczeniem 25% kapitału własności sektora publicznego (…)
Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla spółdzielni byłoby rozdzielenie kapitału i prawa głosu tak, aby
w każdej z naszych spółdzielni sektor publiczny nie miał więcej niż 25% udziału. Podział ten jednak
powinien uwzględniać realizację zadań i istnienie zobowiązań poszczególnych spółdzielni w gminach”.

Tylko takie rozwiązanie umożliwi aplikowanie o dodatkowe, dostępne środki, w obecnej strukturze
kapitałowo – zarządczej będących poza ich zasięgiem.

Wystąpienie Gminy Czerniejewo ze spółdzielni socjalnej „Razem Być” podyktowane jest również utratą
zaufania organów gminy do władz Stowarzyszenia Światowid, który faktycznie zrządza spółdzielnią
i któremu członkowie spółdzielni powierzyli jej obsługę administracyjno – księgową. Do dnia podjęcia
niniejszej uchwały nie zostało zatwierdzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Obecnie wobec
członków zarządu spółdzielni toczy się postępowanie przed sądem rejestrowym mające na celu
przymuszenie ich do złożenie wymaganych dokumentów rejestrowych. Dane osobowe członków organów
spółdzielni są nieuaktualniane. Pomimo, iż przedstawiciel Gminy Czerniejewo zrezygnował z funkcji
członka zarządu spółdzielni w stycznia 2018 r. jego dane osobowe nadal widnieją w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 20 czerwca 2018 r.
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