24.02.2020

VII. Likwidacja spoldzielni socjalnej

VII. Likwidacja spółdzielni socjalnej
Autor: Katarzyna Doroszkiewicz Data publikacji: 07.06.2016
Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach określonych w art.
113 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, tj. z upływem
okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono oraz wskutek zgodnych
uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po
sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

Do

przejścia

w

stan

likwidacji

dochodzi

ponadto

kiedy:

1)
2)

spółdzielnia zaprzestanie używania w nazwie oznaczenia "Spółdzielnia Socjalna";
zmniejszy się liczba członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch
w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące, lub zwiększy
powyżej
pięćdziesięciu;
3)
zwiększy się liczba fachowców (są członkami ze względu na szczególne
kwalifikacje)
powyżej 20% ogólnej liczby członków uprawnionych do zakładania spółdzielni
socjalnej
(osób
marginalizowanych);
4) naruszone zostaną zasady podziału nadwyżki bilansowej; nadwyżka bilansowa na
podstawie
uchwały walnego zgromadzenia może być przeznaczona na zwiększenie funduszu
zasobowego w wysokości nie mniejszej niż 20% nadwyżki, na cele związane ze
społeczną
i zawodową reintegracją członków, na fundusz również w wysokości nie mniejszej
niż 30% nadwyżki oraz na fundusz wzajemnościowy; nie może zostać podzielona
pomiędzy członków spółdzielni, przeznaczona na powiększenie funduszu
udziałowego
albo
na
oprocentowanie
udziałów.
5) brak jest uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni socjalnej założonej przez
3 osoby fizyczne o dwie osoby defaworyzowane w ciągu 12 miesięcy od dnia
wpisu
spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (osoby te należy również
zatrudnić),
6)
brak jest przyśpieszonej lustracji w przypadku spółdzielni socjalnej, której
powstanie
było finansowane ze środków publicznych.
Środki spółdzielni, która ulega likwidacji, a pozostałe po spłaceniu zobowiązań,
zabezpieczeniu należności spornych lub niewymagalnych i po wydzieleniu kwot
przeznaczonych na wypłaty udziałów, zostają podzielone między członków spółdzielni
(nie więcej niż 20% środków), a pozostała kwota przekazywana jest na Fundusz Pracy.
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Jeżeli spółdzielnia nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej
zarejestrowania i nie posiada majątku, może ulec wykreśleniu z Krajowego Rejestru
Sądowego na wniosek związku rewizyjnego.
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