UCHWAŁA NR XX/284/2020
RADY GMINY LUZINO
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na
2021 rok"
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
1378) w związku z art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 1068, 2023) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 grudnia
2017 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się „Plan potrzeb Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na
2021 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Realizację potrzeb wykonania prac, określonych w ust.1 zabezpieczają środki finansowe budżetu gminy na
rok 2021 w dziale 852 „opieka społeczna”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik
do Uchwały Nr XX/284/2020
Rady Gminy Luzino
z dnia 4 grudnia 2020 roku
Plan potrzeb Gminy Luzino
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok

Lp.

Rodzaj prac społecznie
użytecznych

Podmioty, w których
organizowane są prace
społecznie
użyteczne/Miejsce
wykonywania prac
społecznie użytecznych

1

2

3

1.

sprzątanie wewnątrz obiektu,
utrzymanie porządku
i czystości wokół obiektu,
prace gospodarcze;

Gminny Ośrodek Sportu,
Rekreacji i Turystyki

2.

3.

pomoc nauczyciela w opiece
nad dziećmi, sprzątanie
wewnątrz obiektu, utrzymanie
porządku i czystości wokół
obiektu, prace gospodarcze;
sprzątanie wewnątrz obiektu,
utrzymanie porządku
i czystości wokół obiektu,
prace gospodarcze;

Liczba godzin
ogółem we
wskazanych
okresach na
jedną osobę

Liczba
bezrobotnych
wykonujących
prace we
wskazanych
okresach

Łączna liczba
godzin
we
wskazanych
okresach
wykonywania
prac

5

6

7

8

40

od 1.03 – do
30.11.2021 r.

360

3

1.080

40

od 1.03 – do
30.11.2021 r.

360

1

360

360

2

720

Liczba
godzin
miesięcznie
na jedną
osobę

Okresy
wykonywania
prac

4

Luzino, ul. Mickiewicza 22
Gminne Przedszkole
Publiczne
Luzino, ul. Wilczka 4
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Lecha Bądkowskiego

40

od 1.03 – do
30.11.2021 r.

Luzino, ul. Szkolna 13,
ul. Ofiar Stutthofu 13
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4.

5.

sprzątanie wewnątrz obiektu,
utrzymanie porządku i
czystości wokół obiektu,
prace gospodarcze;

sprzątanie wewnątrz obiektu,
utrzymanie porządku i
czystości wokół obiektu,
prace gospodarcze;

6.

sprzątanie wewnątrz obiektu,
utrzymanie porządku i
czystości wokół obiektu,
prace gospodarcze;

7.

sprzątanie wewnątrz obiektu,
utrzymanie porządku i
czystości wokół obiektu,
prace gospodarcze;

8.

utrzymanie porządku i
czystości na drogach, placach
i chodnikach, stanowiących
własność gminy bądź
będących w zarządzie gminy
oraz
w budynkach użyteczności
publicznych zasobu
komunalnego.

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Kębłowo, ul. Wiejska 49
Oddział Przedszkolny
Zelewo

40

od 1.03 – do
30.11.2021 r.

360

1

360

40

od 1.03 – do
30.11.2021 r.

360

2

720

Szkoła Podstawowa
im. płk Stanisława Dąbka
Sychowo ul. Szkolna 4
Oddział Przedszkolny
Robakowo
Szkoła Podstawowa
im. Ks. Jana
Twardowskiego
Barłomino ul. Szkolna 3

40

od 1.03 – do
30.11.2021 r.

360

1

360

40

od 1.03 – do
30.11.2021 r.

360

1

360

40

od 1.03 – do
30.11.2021 r.

360

1

360

Szkoła Podstawowa
Wyszecino ul. Szkolna 2

Urząd Gminy Luzino
Teren Gminy Luzino
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UZASADNIENIE

Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, spełniają
rolę pomocową oraz kształtują postawy i przywracają zdolność pełnienia ról społecznych i
zawodowych.
Zgodnie z § 2 ust. 1 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),
gmina zobowiązana jest sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych.
Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz uczestniczące 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409,
1068).
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia
zawartego między starostą, a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.
Prace społecznie użyteczne organizowane są w jednostkach organizacyjnych Gminy Luzino,
głównie przyjmują charakter prac porządkowych.
W tym stanie prawnym konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
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