
UCHWAŁA NR XXVII/218/21 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla 
Gminy Pilchowice w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2447) 

RADA GMINY PILCHOWICE 

uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy 
Pilchowice na 2021 r. , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Pilchowice. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Agata Mosiądz-Kramorz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/218/21 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

UŻYTECZNYCH DLA GMINY PILCHOWICE NA 2021 ROK 

ROCZNY PLAN POTRZEB W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE 

UŻYTECZNYCH DLA GMINY PILCHOWICE NA 2021 ROK 

1. Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 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 tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz.1409 z późn. zm. , zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowanego do 
wykonywania prac społecznie użytecznych. 

2. Ustala się rodzaje prac społecznie użytecznych, jakie mogą być wykonywane na terenie Gminy 
Pilchowice w 2021 roku w ramach Planu, wraz z podaniem wymiaru godzin oraz liczby osób: 

Prace społecznie 
użyteczne 

Lp. miesiąc 

Liczba osób Liczba 
godzin 

Rodzaj wykonywanych prac społecznie użytecznych 

1. marzec 5    200 sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                  
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół  

2. kwiecień 5    200 sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                  
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół       

3. maj 5    200 sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                   
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół      

4. czerwiec 5    200 sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                  
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół       

5. lipiec  5    200 sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                  
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół 

6. sierpień  5    200 sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                   
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół      

7. wrzesień 5    200 sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                  
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół      

8. październik 5    200  sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                 
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół      

9. listopad 5    200 sezonowe prace porządkowe, drobne prace remontowe                  
i konserwatorskie oraz sprzątanie, prowadzone na terenie szkół     

Razem:  1800  

2. Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych to: 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach – 2 osoby, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy – 3 osoby.
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych dla Gminy Pilchowice na 2021 rok jest wynikiem realizacji zapisów, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. z 2017, poz. 2447).

Do w/w prac skierowane będą osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zarejestrowane
w powiatowym urzędzie pracy, jednocześnie korzystające ze świadczeń

z pomocy społecznej.

Podmiotami zatrudniającymi w/w osoby na terenie gminy Pilchowice w ramach prac społecznie
użytecznych, będą gminne jednostki organizacyjne.

Osoby bezrobotne, które skorzystają z tej formy zatrudnienia powinny pracować w wymiarze do
10 godzin tygodniowo i otrzymać wynagrodzenie 8,70 zł/godzinę.

Proponowany sposób aktywizacji zawodowej bezrobotnych funkcjonuje w Gminie Pilchowice od
2008 roku i przynosi wymierne korzyści zarówno osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, jak
również społeczności lokalnej, na rzecz której wykonywane są w/w prace.

Środki finansowe na realizację zadania zostały uwzględnione w projekcie budżetu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pilchowicach na rok 2021
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