
UCHWAŁA NR LXI/542/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Rymanów weksla inblanco 
wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "KOGUTEK" tytułem zabezpieczenia umowy 
o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy 

w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie Spółdzielnia Socjalna "KOGUTEK". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz 2085) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) 

Rada Miejskiej w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia przez Gminę Rymanów weksla in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "KOGUTEK" do wysokości 158 520 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt osiem tysiący pięćset dwadzieścia złotych) tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie 
jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, 
która ma zostać zawarta pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. w Jaśle, 
a Spółdzielnią Socjalną "KOGUTEK". 

§ 2. 1. Poręczenie jest terminowe i obowiązuje do dnia 31.12.2023 r. 

2. Spłata ewentualnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia zostanie pokryta z dochodów 
własnych gminy. 

3. Poręczenie stanowi pomoc de minimis. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Gmina Rymanów jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej "KOGUTEK", która została 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Funkcjonowanie spółdzielni socjalnej pozwala na: 

•dawanie zatrudnienia osobom w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej; 

•możliwość zyskania wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej; 

•świadczenie deficytowych usług lub wytwarzanie produktów z tego obszaru; 

•obniżanie kosztów funkcjonowania systemu pomocy społecznej i innych form pasywnego wsparcia 
publicznego; o przyczynianie się do sprawiedliwego rozwoju lokalnego; o redukcję społecznych barier 
rozwoju gospodarczego; 

•stwarzanie możliwości reintegracji społecznej lub zawodowej. 

W chwili obecnej Spółdzielnia Socjalna "KOGUTEK" pozyskała możliwość wsparcia finansowego ze 
strony Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej Sp. z o.o. w Jaśle. Niemniej warunkiem 
koniecznym pozyskania środków jest udzielenie zabezpieczenia finansowego obejmującego m. in. 
poręczenie weksla przez założycieli Spółdzielni, tj.: Gminę Rymanów. 

Podstawę do udzielenia przez samorząd terytorialny zabezpieczeń prawidłowego wykonania zobowiązań 
stanowi art. 94 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z językową wykładnią przepisu art. 94 ust. 
I „poręczenie” rozumieć należy znacznie szerzej niż wynika to z przepisów kodeksu cywilnego. Obejmuje 
ono, oprócz instytucji określonej w przepisach kodeksu cywilnego (art. 876—887), także poręczenie 
wekslowe, poręczenie czekowe oraz umowne gwarancje, mające za przedmiot zapłatę lub prawidłowe 
wykonanie zobowiązania umownego. Na podstawie art. 94 ust. I i 2 ustawy o finansach publicznych 
jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów tej 
ustawy. 

Zawarcie przedmiotowej umowy przez Spółdzielnię pozwoli na rozpoczęcie działalności i realizację 
celów do jakich została powołana. 
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