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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) jednostki samorządu
terytorialnego mogą udzielać poręczeń organizacjom pozarządowym na realizację zadań w sferze
pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Art. 94 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji,
z uwzględnieniem przepisów tej ustawy, do łącznej kwoty określonej w uchwale budżetowej.
Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty. W związku z tym,
że poręczenie wykracza poza rok budżetowy, a okres zaciągnięcia zobowiązania przekracza zakres
zwykłego zarządu, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta.
W ramach działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora
ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) otrzymało dofinansowanie na realizację
projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (okres realizacji projektu
od 1.08.2018 r. do 31.12.2023 r.)
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte minimum 592 osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z obszaru rybnickiego. Zostanie dla nich utworzonych min. 171
trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (m.in. w spółdzielniach socjalnych).
Stowarzyszenie zakłada, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wynikających z prowadzenia
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, że w perspektywie najbliższych sześciu lat dzięki wsparciu
Ośrodka zatrudnienie znajdzie ok. 70-80 mieszkańców Rybnika, wywodzących się z grup
wymagających szczególnego wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej, tj. osoby najbardziej
oddalone od rynku pracy (niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym).
Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji projektu jest wniesienie zabezpieczenia w jednej
lub kilku formach przewidzianych w regulaminie konkursu. Z przekazanych informacji wynika,
że zabezpieczenie powinno obejmować okres trwałości rezultatów, czyli 32,5 miesiąca po
zakończeniu realizacji działań projektowych, tj. do 14 września 2026 r.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), po wyczerpaniu innych możliwości, pismem
skierowanym do Prezydenta Miasta Rybnika, zwróciło się z prośbą o udzielenie poręczenia
dla ww. projektu.

