
 

 

UCHWAŁA Nr XXXII/195/2017 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie wystąpienia Powiatu Kępińskiego ze Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin”. 

 

Na podstawie art. 12 2 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w związku z § 14 pkt 1 i § 15 statutu Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin”- uchwala 

się, co następuje : 

 

 

§ 1. Wystąpić ze Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin” z siedzibą w Słupi pod Kępnem. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym dokonanie wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni, powierza się 

Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr XXXII/195/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego 

 z dnia 29 czerwca 2017 r.  

 

w sprawie wystąpienia Powiatu Kępińskiego ze Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin”. 

 

Uchwałą Nr XXXIV/231/2013 r. z dnia 26 listopada 2013 r. Rada Powiatu Kępińskiego 

zdecydowała o założeniu Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin”. W spółdzielni tej Powiat Kępiński jest 

członkiem założycielem, objął również udziały członkowskie o łącznej wartości 4.750,00 zł. Głównym 

celem założonej wraz ze stowarzyszeniem „Jesteśmy dla Ciebie” z siedzibą w Rzetni była aktywizacja 

osób bezrobotnych i niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem.  

Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN prowadzi działalność gastronomiczną, oferuje usługi 

cateringowe oraz organizację różnorodnych imprez okolicznościowych. Spółdzielnia prowadzi stołówkę 

w miejscowości Słupia pod Kępnem, przede wszystkim dla uczestników mieszczącego się w budynku 

Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz podopiecznych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

JAŚMIN obsługuje Dom Pomocy Społecznej w Rzetni.  

Członkiem spółdzielni jest Caritas Diecezji Kaliskiej, który planuje rozwijać spółdzielnię. Powiat 

na tym etapie działalności spółdzielni nie jest zainteresowany współuczestnictwem w dalszym 

zarządzaniu, ponieważ może to rodzić sytuacje konfliktowe. Powiat założył spółdzielnię, pomógł się jej 

rozwinąć, a teraz dla jej dobra, powinien z niej wystąpić. Miejsce powiatu powinien zająć podmiot 

(stowarzyszenie), który będzie w pełni mógł realizować zadania spółdzielni. 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. f ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady 

powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i 

przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub 

występowania z nich. 

Z kolei przepisy § 15 statutu Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin” stanowią, że członek spółdzielni 

może wystąpić z niej za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem, którego okres wynosi 3 miesiące; za 

datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. 

Mając na uwadze powyższe regulacje podjęcie decyzji o wystąpieniu ze Spółdzielni Socjalnej 

„Jaśmin” stanowi prerogatywę Rady Powiatu Kępińskiego, natomiast dokonanie czynności formalnych, 

stanowiących następstwo podjętej przez Radę uchwały dokonane będzie przez Zarząd Powiatu 

Kępińskiego. 


