
 
                                                                         Załącznik 
                                                                         do Uchwały Rady Gminy Pakosław 
                                                                         Nr XXIII/179/2012 z dnia 29.10. 2012 r. 

 
Roczny plan potrzeb 

w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
w gminie Pakosław w 2013 r. 

 
 
Lp. 

 
Rodzaje prac społecznie 
użytecznych 

 
Liczba godzin 
wykonywania 
prac społecznie 
użytecznych 

 
Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej oraz liczbę osób uczestniczących 
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym 
programie usamodzielniania, 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 mog ą być skierowane 
do wykonywania prac społecznie 
użytecznych 
 

1.  Pielęgnacja terenów zielonych 
i  trawników. 
Prace porządkowe. 

 
      1.800 

 
          4 

2.  Pomoc przy nasadzaniu i 
zagospodarowaniu terenów 
zielonych 

 
 
         480 

 
          1 

3.  Prace dotyczące odnowienia 
sprzętu w miejscach  
publicznych (np. czyszczenie i 
malowanie sprzętu na placach 
zabaw i innych miejscach 
publicznych) 

 
 
 
         480 

 
 
 
          1 

4.  Prace porządkowe i drobne 
prace naprawcze. 

 
         480 

 
          1 

5. Dbanie i utrzymywanie 
czystości w miejscach 
publicznych. 

 
      3.000 

 
          6 

6.  Pomoc przy przygotowaniu 
terenu do układania kostki oraz 
jej układaniu 

 
         960 

 
          2 

 
15 osób x 40 godz. miesięcznie = 600 godz. / m-c x 12 m-cy = 7.200 godz. 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

              Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 
2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921) 
Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie 
wykonywania  prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście 
i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. 
Prace społecznie użyteczne są wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osoby uczestniczące w kontrakcie 
socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, 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. 
Osoby wykonujące te prace przyczyniają się do poprawy warunków i estetyki miejsc 
publicznych naszej gminy.  
Gmina Pakosław posiada zapotrzebowanie w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych, wobec tego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 


