
UCHWAŁA NR XXXVI/243/22 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji spółdzielni socjalnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079, poz. 1561) oraz art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, 
poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) i art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2085, z 2022 r. poz. 1812, poz. 2140) Rada Gminy 
Cielądz uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się Spółdzielni Socjalnej Pracuj z Nami w Rawie Mazowieckiej wsparcia na 
działalność statutową w formie dotacji przedmiotowej w wysokości 50 000,00 zł. 

2. Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetowych na 2022 rok. 

§ 2. Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania środków finansowych określi umowa 
pomiędzy Gminą Cielądz, a Spółdzielnią Socjalną Pracuj z Nami w Rawie Mazowieckiej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, działalność 
spółdzielni może zostać wsparta ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. w formie 
dotacji. Wsparcie takie udzielane jest w drodze uchwały, przez właściwe organy jednostek samorządu 
terytorialnego i przeznaczone jest na cele związane z rozwojem spółdzielni socjalnej. 

Spółdzielnia socjalna „Pracuj z Nami” w Rawie Mazowieckiej powołana została Uchwałą Nr VII/46/19 
z dnia 30 maja 2019 roku, której założycielami są Gmina Cielądz i Powiat Rawski. 

Dzięki dotacji spółdzielnia będzie mogła kontynuować swoją działalność, co w konsekwencji będzie 
wpływać na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. 

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 237BDC9A-ECFC-4561-8151-24235E031702. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



