
 
UCHWAŁA Nr 405.2017 

Zarządu Powiatu w Gi życku 
z dnia 30 listopada 2017 roku 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej  w Powiecie Gi życkim 

 
  Na podstawie art.32 ust.1 i art. 4 ust.1 pkt 3 i pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.,poz.1868) w związku z art. 19 pkt 1 i 
pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 
r.,poz.1769 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Giżycku nr 
IV.28.2011 z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2011-2018 
(zm. uch. Nr XVIII.110.2012) uchwala się co następuje: 
 
Ekonomia Społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, 
która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa określana również jako 
gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Ekonomia społeczna to 
kierunek myślenia zmierzający do aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
pozostających bez zatrudnienia, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.      

§  1 
Powołuje się Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Giżyckim, zwany dalej 
Zespołem. 

§  2 
1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek: 

1) Powiatowego Urzędu Pracy 
2) Urzędu Miejskiego w Giżycku 
3) Urzędu Gminy w Giżycku 
4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku 
5) Urzędu Gminy w Miłkach 
6) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach 
7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach 
8) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach 
9) Centrum Integracji Społecznej w Giżycku 
10) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku 
11) Przedsiębiorstwa Społecznego Spółdzielnia Socjalna „Lepiej” Konopki 

Nowe 
12) Spółdzielni Socjalnej „HS Prekursor” Wydminy 
13) Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dzieciom 

radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku 
14) Młodzieżowego Centrum Kariery w Giżycku 
15) Lokalnej Organizacji Turystycznej 

 
2. Przewodniczącym Zespołu jest Starosta Giżycki. 
3. Przewodniczący Zespołu może powołać w skład Zespołu przedstawicieli 

innych jednostek na podstawie złożonych deklaracji przystąpienia do Zespołu.  



4. Członkowie Zespołu wybierają podczas pierwszego posiedzenia Zespołu 
Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy składu. 

5. Sekretarz Zespołu na bieżąco prowadzi aktualny skład Członków Zespołu. 
6. Członkowie Zespołu wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.  
7. Członkowie Zespołu wyznaczą spośród siebie jednostkę do obsługi 

administracyjno-organizacyjnej Zespołu, chyba, że inny podmiot spoza składu 
Zespołu podejmie się obsługi Zespołu. 

 
§  3 

 
Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) opracowanie i monitorowanie wdrażania Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w Powiecie Giżyckim; 

2) opracowanie ścieżki wsparcia dla potencjalnych i istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej; 

3) opracowanie propozycji rozwiązań finansowych w zakresie systemu 
wsparcia rozwoju ekonomii społecznej; 

4) identyfikowanie rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju ekonomii 
społecznej i pomoc w ich adaptowaniu; 

5) inicjowanie działań wspierających podmioty ekonomii społecznej; 
6) wyrażanie opinii w sprawach związanych z ekonomią społeczną; 
7) promowanie i wspieranie działań podejmowanych w obszarze ekonomii 

społecznej; 
8) współudział w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących 

ekonomii społecznej; 
9) sporządzanie rocznego planu działań oraz sprawozdania z jego realizacji. 

 
§  4 

Zespół uchwali szczegółowy regulamin działania i pozostałe dokumenty wewnętrzne 
regulujące sposób działania Zespołu. 
 

§  5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
EG/EG 
 
 

Starosta Giżycki 
         Wacław Strażewicz 
 
 
 


