
          Uchwała  Nr  
Rady Miasta Gdańska

          z dnia   

w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych na 2012 rok w mieście Gdańsku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.  15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591,  
zm. Dz.U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806, Dz.U. z 2003r Nr 80, poz. 717,  
Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr. 181, poz. 1337, Dz.U.z 2007r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  
Dz. U. z 2008r.  Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142  
i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), 
§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca  2011r.w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych  
(Dz. U. Nr 155, poz. 921).

uchwala się co następuje;

§ 1

Przyjmuje się do realizacji w 2012 roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Szczegółowy harmonogram prac społecznie użytecznych uwzględniający rodzaj, miejsce, 
liczbę godzin oraz koszty wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem 
podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne,  zostanie  określony 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Przewodniczący
        Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik do Uchwały 
Nr      
Rady Miasta Gdańska
 z dnia  

PLAN POTRZEB PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH NA ROK 2012

Rodzaj pracy Godziny 
rocznie

Ilość 
stanowisk 

pracy *
Obsługa dzieci 
niepełnosprawnych    320    1

Prace  administracyjno-
biurowe                 1 280

   
   3

Prace w gastronomii      
   

   640
   
   2

Prace porządkowo-
gospodarcze 62 900 155

Prace remontowe   1 280
  

   3

Razem 66 420 164

* Liczba miejsc dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z 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 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mogą być skierowane 
do wykonywania prac społecznie użytecznych.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 22 lipca 

2011r.  w  sprawie  organizowania  prac  społecznie  użytecznych  gmina  zobowiązana  jest 

sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Prace  społecznie  użyteczne  wykonywane  są  przez  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku 

korzystających  ze  świadczeń  z  pomocy  społecznej  oraz 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.

Prace  społecznie  użyteczne  organizowane  są  w  jednostkach  organizacyjnych  pomocy 

społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną 

lub na rzecz społeczności lokalnej.

W tym stanie prawnym konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan potrzeb 

w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

WNIOSKODAWCA

OPINIA RADCY PRAWNEGO
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