
UCHWAŁA NR  XXXVII-210-2016 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 13 października 2016 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok” 
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                            
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 73a ust. 1  
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 645) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac 
społecznie użytecznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 155, poz. 921)  
 
 

Rada Gminy Nędza 
uchwala, co następuje ; 

 
§ 1 

 
Przyjąć „Roczny plan potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych na 2017 rok„ w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy . 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXXVII-210-2016 
Rady Gminy Nędza 
z dnia 13 października 2016  roku  
 

PLAN POTRZEB GMINY NĘDZA 
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017  rok 

 
Lp. Rodzaj prac społecznie użytecznych Nazwa 

stanowiska 
pracy / kod 

zawodu 

Liczba 
godzin 

tygodniowo/ 
miesięcznie na 

jedną osobę 

Okresy 
wykonywania 

prac 

Liczba 
godzin ogółem 

we 
wskazanych 

okresach 
na jedną osobę 

Liczba 
bezrobotnych 
wykonujących 

prace we 
wskazanych 

okresach 

Łączna liczba 
godzin we 

wskazanych 
okresach 

wykonywania 
prac 

Kobiety/ mężczyźni 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

oczyszczanie Gminy  
(usuwanie śniegu , usuwanie 
odpadów, wykaszania poboczy 
sprzątanie/zamiatanie  chodników  
czyszczenia rowów ) 

robotnik 
gospodarczy 

/ 515303  

10/40 luty –
listopad  
2017 r. 
(10 m-cy) 

400 6 2 400  
Kobiety 
mężczyźni 

 

 
2. 

prace porządkowe  na 
obiektach gminnych  
( sprzątanie, zamiatanie wokół 

budynków, usuwanie odpadów) 

robotnik 
gospodarczy 

/ 515303 

10/40 kwiecień -
wrzesień 
2017 r. 
( 6 m-cy) 

240 4 960  
kobiety  
mężczyźni 

 RAZEM     10 3 360  

 
 
Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę 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 skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych w 
2017 roku - 15  - w tym :  kobiety  -        5 
                                          mężczyźni –   10 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17091885#art%2850%29ust%282%29

