
UCHWAŁA NR XVIII-122-2019
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na 2020 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt 23a, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.) w związku z § 
2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac 
społecznie użytecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2447)

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje

§ 1. Przyjąć „Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Nędza 
na rok 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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Załącznik do uchwały Nr XVIII-122-2019

Rady Gminy Nędza

z dnia 5 listopada 2019 r.

Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020

1. Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok, zwany dalej „Planem”, 
jest adresowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym 
programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły 
uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie 
art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych 
dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowanego do wykonywania prac społecznie użytecznych.

2. Ustala się następujące rodzaje prac społecznie użytecznych, jakie mogą być wykonywane na terenie 
Gminy Nędza w 2020 roku w ramach Planu, wraz z podaniem wymiaru godzin oraz liczby osób:

Rodzaj pracy Liczba godzin
wykonywania prac

społecznie
użytecznych

Liczba osób do 
skierowania

w ramach prac
społecznie

użytecznych
OCZYSZCZANIE GMINY W 
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH 
·sprzątanie ulic i chodników 
·odśnieżanie chodników w okresie zimowym i prace 
porządkowe po okresie zimowym
·czyszczenie poboczy i rowów 
·prace konserwatorskie ławek, urządzeń placów zabaw, itp. 

2 000 godz. 5 osób

Łączna liczba: 2 000 godz. 5 osób

3. Ustala się, że liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku nie może 
przekraczać 2 000 godzin.

4. Ustala się system mieszany w trybie przebiegu prac społecznie użytecznych, tj. możliwość świadczenia 
prac w systemie ciągłym i rotacyjnym

5. Ustala się, że liczba bezrobotnych, o których mowa w pkt 1., którzy mogą zostać skierowani do 
wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nędza, w różnych okresach i różnym wymiarze 
w ciągu trwania 2020 roku, nie przekroczy 5 osób.

6. Planowany okres realizacji prac społecznie użytecznych:

Rozpoczęcie prac: Planowane zakończenie prac: Liczba osób:

luty 2020 listopad 2020 roku 5

7. Planowane rezultaty realizacji prac społecznie użytecznych:

1) systematyczne utrzymywanie porządku oraz dobrego stanu technicznego budynków                        (i ich 
wyposażenia), jednostek, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                      (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1482 z późn. zm. ), a także miejsc użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach gminy,

2) przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia, m.in. pogłębianiu się poczucia bezradności u osób 
pozostających bez pracy,
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3) przygotowanie bezrobotnych do wymagań stawianych im przez pracodawców (możliwość przetrenowania 
umiejętności niezbędnych na rynku pracy, nabycie potrzebnych cech: staranności w wykonywaniu zleconej 
pracy, odpowiedzialności, dyscypliny, itp.).
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Uzasadnienie

1.Jak stanowi przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych – gmina zobowiązana jest sporządzić do 31 stycznia
każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zawierający
w szczególności informacje w zakresie: rodzaju prac społecznie użytecznych, liczby godzin wykonywania
prac społecznie użytecznych oraz liczby osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania
prac społecznie użytecznych i przesłać go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka
pomocy społecznej.

3.Zgodnie z treścią art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.) prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji
bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz
osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym
programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły
uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie
art. 50 ust. 2 ww. ustawy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowanego do
wykonywania prac społecznie użytecznych.

4.Prace społecznie użyteczne są organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych, pomocy
społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz
społeczności lokalnej.

5.W tym stanie prawnym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
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