UCHWAŁA NR XXXI/217/2021
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. poz. 2447) Rada Gminy Koczała uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych do realizacji w 2022 roku,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kamil Reszke
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/217/2021
Rady Gminy Koczała
z dnia 16 grudnia 2021 r.
Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Koczała na 2022 rok
Lp.

Rodzaj prac społecznie
użytecznych

Jednostka i miejsce
wykonywania pracy

Liczba osób

Okres wykonywania
pracy

1.

Utrzymanie porządku i czystości.

1

02.01.-31.12.2022

2.

Utrzymanie porządku i czystości.
Drobne bieżące remonty. Pomoc
nauczyciela w przedszkolu.
Utrzymanie porządku i czystości
w świetlicach i na terenie
sołectw.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
- budynek GOPS
Zespół Kształcenia i
Wychowania
- teren szkoły i przedszkola
Urząd Gminy Koczała
- sołectwa: Bielsko, Łękinia,
Pietrzykowo, Trzyniec,
Starzno i Załęże
Gminna Biblioteka
Publiczna
- teren GBP
Gminny Ośrodek Kultury
- teren GOK
Razem:

1

3.

4.

Utrzymanie porządku i czystości.

5.

Utrzymanie porządku i czystości.

Ilość godzin

Koszt Gminy
Koczała (w zł)

528

Wysokość
refundacji
z PUP (w zł)
2422,20

02.01.-31.12.2022

528

2422,20

2422,20

6

02.01.-31.12.2022

3168

14533,20

14533,20

1

02.01.-31.12.2022

528

2422,20

2422,20

1

02.01.-31.12.2022

528

2422,20

2422,20

10

X

5280

24222,00

24222,00

2422,20

Kalkulacja kosztów zadania:
10 osób x 44 godz. średnio miesięcznie x 9,00 zł za godz. x 5 miesięcy + 10 osób x 44 godz. średnio miesięcznie x 9,30 zł x 7 miesięcy,
z tego: 50% - ze środków PUP, 50% - ze środków własnych gminy.
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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. Stwarzają warunki
powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Ponadto mają za zadanie zdyscyplinowanie osób
bezrobotnych.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między
starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Na wniosek gminy starosta
może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do
wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa,
w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Odmowa pracy na rzecz gminy może skutkować ograniczeniem lub
odmową udzielenia wsparcia z pomocy społecznej.
Bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 9,00 zł za każdą godzinę wykonywania
prac społecznie użytecznych. Wysokość świadczenia corocznie podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Starosta refunduje
gminie ze środków Funduszu Pracy kwotę świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do wysokości
określonej w porozumieniu (starostwo w Człuchowie w 2021 r. refundowało 50%). Natomiast w myśl art. 73a
ust. 5b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta refunduje gminie ze środków
Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, o której
mowa w ust. 1a, skierowanych do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków
domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku
roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Plan określa w szczególności:
1) rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których
będą organizowane prace społecznie użyteczne;
2) liczbę miejsc i godzin wykonywania prac społecznie użytecznych;
3) liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z 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 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mogą być skierowane do
wykonywania prac społecznie użytecznych.
Podstawa prawna: art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. poz. 2447).
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