
UCHWAŁA  Nr XVLII/325/2022  

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE  

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2023 

w Gminie Żelechów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2447) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych na 2023 rok”, który będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Żelechowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie 

Daniel Kocielnik  
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Załącznik do Uchwały Nr XVLII/325/2022 

Rady Miejskiej w Żelechowie  

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

Roczny plan potrzeb Gminy Żelechów w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 

w 2023 roku. 

 

Rodzaj prac społecznie użytecznych 

Liczba godzin 

wykonywania 

prac społecznie 

użytecznych 

Liczba bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku 

korzystających ze 

świadczeń pomocy 

społecznej przewidziana do 

skierowania w ramach prac 

społecznie użytecznych 

Prace porządkowe przy sprzątaniu ulic 

i chodników na terenie gminy. 
1 440 6 

Odśnieżanie chodników w okresie zimowym 

i prace porządkowe po okresie zimowym  
720 3 

Oczyszczanie poboczy i rowów z krzewów 

i samosiejek przy drogach gminnych 
480 2 

Prace pielęgnacyjne przy utrzymaniu terenów 

zielonych 
480 2 

Roboty pomocnicze przy wymianie nawierzchni 

chodników 
720 3 

Łączna liczba 3 840 godzin 6 pracowników 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLVII/325/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

Prace społecznie użyteczne są forma aktywizacji bezrobotnych nieposiadających prawa do 

zasiłku. Do prac osoby bezrobotnej skierowane zostają przez starostę, a organizatorem prac jest 

gmina. Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać bezrobotni w miejscu zamieszkania lub 

pobytu w wymiarze 10 godz. tygodniowo. Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla 

realizacji tych prac co oznacza, iż osoba bezrobotna może wykonywać prace społeczno 

użyteczne przez cały rok, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. 

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2447) gmina 

sporządza do 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka 

pomocy społecznej. 
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