
Sprawozdanie Sprawozdanie 
SpSpóółłdzielni Socjalnej dzielni Socjalnej 
Komunalka RzgKomunalka Rzgóóww



SpSpóółłdzielnia Socjalna Komunalka Rzgdzielnia Socjalna Komunalka Rzgóów powstaw powstałła z a z 
inicjatywy Starostwa Powiatowego w Koninie oraz Urzinicjatywy Starostwa Powiatowego w Koninie oraz Urzęędu du 
Gminy RzgGminy Rzgóów. W dniu 07 wrzew. W dniu 07 wrześśnia odbynia odbyłło sio sięę Zebranie Zebranie 

CzCzłłonkonkóów Zaw Załłoożżycieli na ktycieli na któórym podjrym podjęęto uchwato uchwałęłę w sprawie w sprawie 
utworzenia Sputworzenia Spóółłdzielni, przyjdzielni, przyjęęcia statutu Spcia statutu Spóółłdzielni, liczby dzielni, liczby 
czczłłonkonkóów Zarzw Zarząądu oraz w sprawie wyboru Prezesa Zarzdu oraz w sprawie wyboru Prezesa Zarząądu du 

SpSpóółłdzielni.dzielni.

Prezesem SpPrezesem Spóółłdzielni zostadzielni zostałła Iwona Maciejewska.a Iwona Maciejewska.
W dniu 19.09.2016r. SpW dniu 19.09.2016r. Spóółłdzielnia zostaje zarejestrowana w dzielnia zostaje zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze SKrajowym Rejestrze Sąądowym.dowym.



W wyniku przystW wyniku przystąąpienia do projektu o udzielenie pienia do projektu o udzielenie 
bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie 

nowych miejsc pracy w ramach Wielkopolskiego nowych miejsc pracy w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014--2020 2020 
zostazostałło pozyskane 120.000,00 zo pozyskane 120.000,00 złł wsparcia finansowego wsparcia finansowego 

oraz 52.500,00 zoraz 52.500,00 złł wsparcia pomostowego.wsparcia pomostowego.

�� Ze wsparcia Ze wsparcia 
finansowego finansowego 
zostazostałło o 
zakupione:zakupione:

�� ŚŚmieciarka Man 28mieciarka Man 28--314314
�� ŚŚmieciarka Daimlerchrysler Ategomieciarka Daimlerchrysler Atego
�� BusBus Renault TraficRenault Trafic
SprzSprzęęty te sty te sąą monitorowane, majmonitorowane, mająą

zamontowane GPSzamontowane GPS--y dziy dzięęki ki 
ktktóórym morym możżna obserwowana obserwowaćć gdzie gdzie 
w danej chwili znajdujw danej chwili znajdująą sisięę
pojazdy i z jakpojazdy i z jakąą prpręędkodkośściciąą sisięę
poruszajporuszająą



Warunkiem otrzymania wsparcia Warunkiem otrzymania wsparcia 
finansowego i pomostowego byfinansowego i pomostowego byłło o 
zatrudnienie 5 oszatrudnienie 5 osóób zagrob zagrożżonych onych 

wykluczeniem spowykluczeniem społłecznym, ecznym, 
posiadajposiadająących orzeczenie o cych orzeczenie o 

niepeniepełłnosprawnonosprawnośści lub trwale ci lub trwale 
bezdomnych.bezdomnych.



MAN 28MAN 28--314314
�� Rok produkcji 2003Rok produkcji 2003
�� Dopuszczalna Dopuszczalna łładownoadownośćść

10500 kg10500 kg
�� JednokomorowaJednokomorowa



DAIMLERCHRYSLER ATEGODAIMLERCHRYSLER ATEGO

�� Rok produkcji 2000Rok produkcji 2000
�� Dopuszczalna Dopuszczalna 

łładownoadownośćść 5600 kg5600 kg
�� JednokomorowaJednokomorowa



RENAULT TRAFICRENAULT TRAFIC

�� Rok produkcji Rok produkcji 
20082008



W miesiW miesiąącu grudniu 2017r. Zostacu grudniu 2017r. Zostałła podpisana a podpisana 
kolejna umowa o wsparcie finansowe i kolejna umowa o wsparcie finansowe i 

pomostowe w wyniku ktpomostowe w wyniku któórej pozyskalirej pozyskaliśśmy my 
72.000,00 z72.000,00 złł na zakup koparkona zakup koparko--łładowarki, adowarki, 

samochodu wywrotki z HDSsamochodu wywrotki z HDS--em oraz em oraz 
zagzagęęszczarki. Dziszczarki. Dzięęki wsparciu pomostowemu ki wsparciu pomostowemu 

zatrudnilizatrudniliśśmy kolejne 3 osoby.my kolejne 3 osoby.
W chwili obecnej SpW chwili obecnej Spóółłdzielnia zatrudnia 11 osdzielnia zatrudnia 11 osóób:b:

PrezesPrezes
Pracownicy administracyjni Pracownicy administracyjni –– 2 osoby2 osoby

Kierowcy Kierowcy –– brygadzibrygadziśści ci –– 2 osoby2 osoby
Pracownicy gospodarczy Pracownicy gospodarczy –– 6 os6 osóóbb



KOPARKO KOPARKO -- ŁŁADOWARKAADOWARKA

�� KoparkoKoparko--łładowarka adowarka 
FERMEC 860FERMEC 860

�� Rok produkcji 1998Rok produkcji 1998
�� Silnik: Perkins, 90 KMSilnik: Perkins, 90 KM



IVECO EUROCARGOIVECO EUROCARGO
�� Rok produkcji 2003Rok produkcji 2003



SprzSprzęęt t 

�� Pojemnik na odpady KP7Pojemnik na odpady KP7
�� PiPiłła spalinowa a spalinowa –– 2 szt.2 szt.
�� Podkaszarka spalinowa Podkaszarka spalinowa –– 1 szt.1 szt.
�� Aparat fotograficznyAparat fotograficzny



Specyfika SpSpecyfika Spóółłdzielni polega na dzielni polega na 
tym, tym, żże zake zakłład musi siad musi sięę sam sam 

utrzymautrzymaćć. Dlatego te. Dlatego teżż staramy sistaramy sięę
pozyskapozyskaćć jak najwijak najwięęcej zlececej zleceńń. . 

GGłłóównym zadaniem Spwnym zadaniem Spóółłdzielni jest dzielni jest 
odbiodbióór odpadr odpadóów komunalnych od w komunalnych od 

wwłłaaśścicieli nieruchomocicieli nieruchomośści ci 
popołłoożżonych na terenie naszej onych na terenie naszej 

Gminy.Gminy.



Poza tym w roku 2017 Poza tym w roku 2017 
zajmowalizajmowaliśśmy simy sięę ::

�� SprzSprząątaniem rowtaniem rowóów i poboczy na terenie Gminy Rzgw i poboczy na terenie Gminy Rzgóów i w i 
Gmin oGmin ośściennych (zlecenie ZDP) ciennych (zlecenie ZDP) –– okookołło 100 kmo 100 km

�� Wykaszaniem poboczy na terenie Gminy RzgWykaszaniem poboczy na terenie Gminy Rzgóów i Gminy w i Gminy 
Grodziec (zlecenie ZDP)Grodziec (zlecenie ZDP)

�� Wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych w naszej Wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych w naszej 
gminiegminie

�� UsUsłługami kurierskimi (teren Gminy Rzgugami kurierskimi (teren Gminy Rzgóów)w)
�� UsUsłługami remontowymi (wspugami remontowymi (wspóółłpraca z firmpraca z firmąą zewnzewnęętrzntrznąą))
�� Remontem i czyszczeniem przepustu pod drogRemontem i czyszczeniem przepustu pod drogąą w w 

miejscowomiejscowośści Goci Goźździkdzikóóww
�� UkUkłładaniem wadaniem wężęża melioracyjnego w celu odwodnienia drogi a melioracyjnego w celu odwodnienia drogi 

w miejscowow miejscowośści Rzgci Rzgóóww
�� Naprawa drNaprawa dróóg gminnych destruktemg gminnych destruktem
�� Wycinka krzewWycinka krzewóów w miejscowow w miejscowośści Goci Gożżdzikdzikóów w 



W roku 2018 kontynuacjW roku 2018 kontynuacjąą jest jest 
odbiodbióór odpadr odpadóów komunalnych orazw komunalnych oraz
�� UsunUsunęęliliśśmy romy rośśliny pochodzliny pochodząące z ce z 

samosiewu, tj. krzewsamosiewu, tj. krzewóów w skupiskach nie w w skupiskach nie 
przekraczajprzekraczająących 25 mcych 25 m²² z poboczy drz poboczy dróóg g 
powiatowych (Gmina Grodziec)powiatowych (Gmina Grodziec)

�� sprzsprząątamy rowy i pobocza wzdtamy rowy i pobocza wzdłłuużż drdróóg g 
powiatowych (teren powiatu Konipowiatowych (teren powiatu Konińńskiego skiego 
okookołło 100 km)o 100 km)

�� Usuwamy roUsuwamy rośśliny pochodzliny pochodząące z samosiewu ce z samosiewu 
jw. przy drogach powiatowych w powiecie jw. przy drogach powiatowych w powiecie 
konikonińńskimskim



Ponadto SpPonadto Spóółłdzielnia zostadzielnia zostałła nominowana i a nominowana i 
otrzymaotrzymałła Certyfikat Zakupu Prospoa Certyfikat Zakupu Prospołłecznegoecznego



Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii SpoPosiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społłecznej ecznej 
„„Zakup ProspoZakup Prospołłecznyeczny”” wyrwyróóżżnia wybrane jednostki sponia wybrane jednostki spośśrróód d 

podmiotpodmiotóów ekonomii spow ekonomii społłecznej dziaecznej działłajająących na danym cych na danym 
terenie. Przyznanie znaku to wynik dbaterenie. Przyznanie znaku to wynik dbałłoośści o staci o stałłe e 
umocnienie rangi i wizerunku podmiotumocnienie rangi i wizerunku podmiotóów ekonomii w ekonomii 

spospołłecznej jako symbolu usecznej jako symbolu usłług i produktug i produktóów o najwyw o najwyżższej szej 
jakojakośści, wykonanych w poci, wykonanych w połąłączeniu z wyjczeniu z wyjąątkowtkowąą dbadbałłoośściciąą o o 

wykorzystanie potencjawykorzystanie potencjałłu spou społłecznego. Certyfikacja ecznego. Certyfikacja 
efektywnie wspomaga dziaefektywnie wspomaga działłania prowadzone przez ania prowadzone przez 

odznaczone podmioty ekonomii spoodznaczone podmioty ekonomii społłecznej w zakresie ecznej w zakresie 
marketingu i public relations (ksztamarketingu i public relations (kształłtowanie stosunktowanie stosunkóów w 

publicznie dziapublicznie działłajająącego podmiotu z jego otoczeniem. Celem cego podmiotu z jego otoczeniem. Celem 
dziadziałłaańń public relations jest dbapublic relations jest dbałłoośćść o dobry wizerunek, o dobry wizerunek, 
akceptacjakceptacjęę i i żżyczliwoyczliwośćść wobec dziawobec działłaańń danej osoby lub danej osoby lub 

organizacji.)organizacji.)

JesteJesteśśmy z tego bardzo dumni.my z tego bardzo dumni.



Wielkopolski OWielkopolski Ośśrodek Ekonomi Sporodek Ekonomi Społłecznej zorganizowaecznej zorganizowałł wyjazd studyjny wyjazd studyjny 
dla 20 osdla 20 osóób z terenu wojewb z terenu wojewóództwa Wielkopolskiego. Miadztwa Wielkopolskiego. Miałłam przyjemnoam przyjemnośćść

uczestniczyuczestniczyćć w tym wyjew tym wyjeźździe, mam nadziejdzie, mam nadziejęę, , żże uda nam sie uda nam sięę
wykorzystawykorzystaćć wiedzwiedzęę, kt, któórrąą tam zdobytam zdobyłłam przeam przełłoożżyyćć na sukces naszej na sukces naszej 

SpSpóółłdzielni.dzielni.





MiMiłło Mi ro Mi róówniewnieżż poinformowapoinformowaćć PaPańństwa, stwa, żże nasza e nasza 
SpSpóółłdzielnia jest jedndzielnia jest jednąą z pierwszych ktz pierwszych któórych rych 

zadanie wywozu odpadzadanie wywozu odpadóów komunalnych zlecone w komunalnych zlecone 
zostazostałło przez zastosowanie ino przez zastosowanie in--house oraz bralihouse oraz braliśśmy my 
udziaudziałł w zamw zamóówieniu publicznym w ktwieniu publicznym w któórym zostarym zostałły y 

zastosowane klauzule spozastosowane klauzule społłeczne.eczne.



DziDzięękujkujęę
PaPańństwu za stwu za 

uwaguwagęę


