
UCHWAŁA NR XVIII/116/2020 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie wystąpienia Powiatu Siedleckiego ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny 
z siedzibą w Wodyniach 

Na podstawie art 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                    
(t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 920), w związku z § 12 pkt 1 i § 13 statutu Spółdzielni Socjalnej Serwis 
Komunalny z siedzibą w Wodyniach Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Powiat Siedlecki występuje ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą 
w Wodyniach zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000585791. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr X/70/2015 z dnia 7 września 2015 roku Rada Powiatu w Siedlcach wyraziła

zgodę na założenie Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.

W spółdzielni tej Powiat Siedlecki jest członkiem założycielem, posiada również dwa udziały

obowiązkowe (o wartości 20.000 zł) oraz cztery udziały nadobowiązkowe (o wartości 40.000 zł).

Głównym celem założonej Spółdzielni była realizacja zadań ze sfery publicznej m.in. w zakresie

utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni oraz drobnych robót drogowych.

Powiat Siedlecki ze względu na rozwój wyposażenia Wydziału Dróg Starostwa

Powiatowego w Siedlcach nie jest zainteresowany współuczestnictwem w dalszym zarządzaniu

Spółdzielnią. Ponadto Spółdzielnia świadczy znikome ilości usług na rzecz Powiatu Siedleckiego

(około 5%), głównym jej działaniem jest obszar Gminy Wodynie (około 95% świadczonych

usług).

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

(t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 920) 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.

Przepisy § 13 statutu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach

stanowią, że członek spółdzielni może wystąpić z niej za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem

nieważności w formie pisemnej. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu

wypowiedzenia.

Mając na uwadze powyższe regulacje podjęcie decyzji o wystąpieniu ze Spółdzielni

Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach stanowi uprawnienie Rady Powiatu

w Siedlcach, natomiast dokonanie czynności formalnych, stanowiących następstwo podjętej przez

Radę uchwały dokonane będzie przez Zarząd Powiatu w Siedlcach.
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