UCHWAŁA NR VI/76/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej „Zakątek Pomocy”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205) i art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. 1. Udzielić z budżetu Gminy Piekary Śląskie dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt
tysięcy złotych) dla Spółdzielni Socjalnej „Zakątek Pomocy”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod
numerem 0000692521, na cele związane z rozwojem Spółdzielni.
2. Szczegółowe warunki udzielenie dotacji celowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie a Spółdzielnią Socjalną „Zakątek
Pomocy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Uzasadnienie
Spółdzielnia socjalna „Zakątek pomocy” utworzona została 1 września 2017 r. Organami założycielskimi
są Gmina Piekary Śląskie oraz Gmina Świerklaniec. Spółdzielnia była uczestnikiem projektu „Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni" w ramach którego otrzymała środki na
rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe nowoutworzonego podmiotu ekonomii społecznej.
Spółdzielnia powołana została w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub
pobytu, reintegracja zawodowa ma natomiast na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
W 2018 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 Spółdzielnia w partnerstwie
z Przychodnią Lekarską Szombierki sp. z o.o. w Bytomiu złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Usługi sąsiedzkie w Bytomiu”. W grudniu ubiegłego roku Spółdzielnia otrzymała informację o przyznaniu
dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu w wysokości 1 153 056,00 zł (w tym
dofinansowanie 1 072 342,08 zł). Zgodnie z montażem finansowym Beneficjent zobowiązany jest do
wniesienia wkładu własnego w wysokości 80 713,92 zł.
Celem projektu jest rozwój systemu wsparcia 20 osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta
Bytomia, który umożliwi zaspokojenie specyficznych potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a w
szczególności osób o ograniczonej samodzielności. Celem projektu jest także rozwój usług usprawniających
i umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie-podtrzymanie samodzielności, poprzez zastosowanie
rozwiązań w postaci usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich i jednocześnie wsparcia
specjalistycznego w postaci usług specjalistycznych, w tym rehabilitacji, pielęgnacji i zabiegów
leczniczych.
Realizacja projektu rozpocznie się 1 marca 2019 r. i zakończy 28 lutego 2021 r. Obecnie trwa proces
związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim oraz przygotowywane są
dokumenty związane z merytoryczną realizacją projektu.
Zatem przyznanie dotacji celowej dla Spółdzielni Socjalnej „Zakątek Pomocy" jest w pełni zasadne.
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