UCHWAŁA NR III/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie na Starcie"
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), art. 113 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na likwidację Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie” z siedzibą w Toszku,
po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie” została założona w 2014 r. jako podmiot ekonomii społecznej,
zatrudniający osoby z wykluczenia i realizujący usługi komunalne na rzecz gminy będącej jej członkiem
założycielem (gmina Toszek). Usługi te powierzane były Spółdzielni na zasadach „in-house”, a plan
działania przewidywał stopniowe rozszerzanie zakresu świadczonych usług na drugą gminę założycielską
(gmina Pilchowice). Planów w zakresie rozszerzenia działalności na gminę Pilchowice nie udało się
zrealizować. Kwota przychodów pozyskiwanych z gminy Toszek z tytułu realizacji usług pielęgnacji zieleni
oraz usług porządkowych, nie jest wystarczająca do pokrycia kosztów funkcjonowania Spółdzielni.
Spółdzielnia ponosi koszty osobowe zatrudnienia 5 pracowników spełniających kryteria wykluczenia
zawodowego (wymóg ustawowy) i 1 osoby zarządzającej oraz bieżące koszty eksploatacyjne wykonywanej
działalności operacyjnej. W związku z faktem corocznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz innych
kosztów, skala zapotrzebowania na dodatkowe przychody, pozyskiwane z rynku (poza przychodami od
gminy) stawała się coraz większa. W celu pokrycia kosztów Spółdzielnia efektywnie pozyskiwała więcej
przychodów od podmiotów zewnętrznych, zmniejszając tym samym procentowy udział przychodów
pozyskiwanych od gminy.
Wprowadzona w 2017 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych określiła możliwość zlecania przez
jednostki sektora finansów publicznych zamówień w trybie „in-house”, jeśli spełnione są łącznie określone
warunki, w tym m.in. wymóg łącznej wartości powierzonych przez zamawiającego usług na uśrednionym
poziomie ponad 90% jego przychodów w ciągu 3 ostatnich lat. Po roku 2017 Spółdzielnia przestała spełniać
ten warunek, tym samym przestała mieć możliwość realizacji usług dla gminy w trybie „in-house”.
Począwszy od roku 2018 usługi Spółdzielni na rzecz gminy świadczone są na podstawie umów zawartych w
wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych. Gmina utraciła jednocześnie możliwość elastycznego
przekazywania zadań i wygodnej dotąd dla oby stron współpracy.
W roku 2018, na skutek kolejnego wzrostu stawek wynagrodzeń minimalnych i materiałów
eksploatacyjnych (m.in. cen paliwa), przy jednocześnie mniejszych niż w 2017 r. przychodach od Gminy,
skala zapotrzebowania na przychody od innych podmiotów stała się jeszcze większa. Prognoza na rok 2019,
zakładająca:
·
·
·
·

utrzymanie przychodów od gminy na poziomie z roku 2018,
kolejny wzrost stawek wynagrodzenia minimalnego,
utrzymanie wymaganego ustawą zatrudnienia minimum 5 osób z wykluczenia,
wzrost cen materiałów eksploatacyjnych i stałych kosztów utrzymania (m.in. paliwo, energia
elektryczna),

wymagałaby od Spółdzielnia znacząco większej wartości przychodów z rynku, co przy niewystarczających
zasobach (m.in. brak samochodu, kosiarki samojezdnej), w dobrze rozpoznanych realiach lokalnego rynku
jest niewykonalne. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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