
Projekt

 17 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie  przyjęcia Planu potrzeb Gminy Pyskowice w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz.446 z późn.zm.), art. 73 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 645) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 
2011r. Nr 155 poz.921), na wniosek Burmistrza Miasta Pyskowice, po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych, określonych uchwałą nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2010r. w 
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć „Plan potrzeb Gminy Pyskowice w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 
2017 rok ” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN POTRZEB GMINY PYSKOWICE W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE 
UŻYTECZNYCH NA 2017 ROK

§ 1. Rodzaje prac społecznie użytecznych:

1) sprzątanie

2) prace kuchenne

3) prace remontowe

4) prace malarskie

5) prace porządkowe

6) pielęgnacja zieleni

7) prace konserwatorskie

§ 2. Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych:

1) liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem - do 6000h

2) liczba godzin w tygodniu do przepracowania przez jedną osobę uprawnioną - do 10h

§ 3. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej 
oraz liczba 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 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
zwanych dalej „osobami uprawnionymi ”, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie 
użytecznych: - do 60 osób.
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UZASADNIENIE

Zgodnie § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych, do dnia 31 stycznia każdego roku Gmina sporządza roczny
plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Czynności związane
z organizacją na terenie Gminy Pyskowice prac społecznie użytecznych realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pyskowicach. Źródłem finansowania świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych będą
środki z budżetu Gminy do 40% oraz do 60% środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.Korygowanie Planu potrzeb następować będzie stosownie do
aktualnych stawek, bieżących potrzeb i możliwosci Gminy.

Wobec powyższego przedstawiono projekt uchwały.
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