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UCHWAŁA NR          / 2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 marca 2022 roku 

 

w sprawie: udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu typu 

„brygadówka” dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”. 

  

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 221 ust. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zawiązku z art. 15 ust. 1 

pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2085) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 
 

 

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Wągrowieckiego dotacji celowej w wysokości                    

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”        

z siedzibą w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka”. 
 

§  2. Dotacja o której mowa w § 1 niniejszej uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 14407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L352/1 z 24.12.2013). 
 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczania określone zostaną                    

w umowie. 
 

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 
 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

    Przewodnicząca  

    Rady Powiatu Wągrowieckiego    

 
 

      --------------------------------------- 

   /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR         / 2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 marca 2022 roku        

 

 Zgodnie 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 na cele związane                           

z rozwojem spółdzielni socjalnej.  

 Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu posiada samochód, 

który aktualnie nie spełnia warunków technicznych, aby przejść pozytywnie badanie 

techniczne. Ze względu na wiek samochodu oraz stan techniczny, jego naprawa jest 

nieopłacalna. W związku z powyższym spółdzielnia musi zakupić w trybie pilnym samochód, 

który będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa, aby mieć możliwość wykonywania usług                   

w segmencie terenów zielonych.    

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

            

 

 

 

Przewodnicząca  

 Rady Powiatu Wągrowieckiego    

 

------------------------------------------ 

/Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 


