
UCHWALA NR IV/27/19
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia roczncgo planu potrzeb w zakresie prac spolecznie uzytecznych w Gminie
Ostrowek na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz § 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie organizowania prac spolecznie uzytecznych (Dz. U. z2017r. poz. 2447) uchwala si?, co
nastepuje:

§ 1. Ustala si? ,,Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac spolecznie uzytecznych w Gminie
Ostrowek na rok 2019", zgodnie z brzmieniem zatacznika do uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwary powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do uchwaty Mr IV/27/19

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 marca 2019 r.

Roczny plan potrzeb w zakresic wykonywania prac spolecznie uzytecznych w Gminie Ostrowek
na rok2019

1. ,,Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac spotecznic uzytecznych w Gminie Ostrowek

na rok 2019", zwany dalej ,,Planem", jest adresowany do osob bezrobotnych be?, prawa do zasitku,
ktore mog^ bye skierowane do wykonywania prac spolecznie uzytecznych.

2. Ustala si? nastepujqce rodzaje prac spolecznie uzytecznych, jakie moga bye wykonywanc na tercnie
Gminy Ostrowek w 2019 r. w ramach Planu, wraz z podaniem wymiaru godzin oraz liczby osob:

Rodzaj pracy

- prace porzqdkowe przy sprzataniu ulic, chodnikovv
na terenie gminy;
- czyszczenie poboczy i rowow na terenie gminy;
- prace konserwatorskie urz^dzeri, tawek, przystankow itp.
- prace porzadkowe, prace remontowe oraz sprzatanie szkot
na terenie gminy;

proste prace ogrodniczo-konserwatorskie prowadzone
w szkotach

Laczna liczba:

Liczba godzin
wykonywania prac

spolecznie
uzytecznych

640 godzin

f 60 godzin

800 godzin

Liczba osob do
skierowania w ramach

prac spotecznie
uzytecznych

4

1

5 osob

3. Ustala sie, ze liczba godzin wykonywania prac spotecznie uzytecznych w2019 roku nie moze
przekraczac 800 godzin.

4. Ustala sie, ze liczba bezrobotnych, o ktorych mowa w pkt. I , ktorzy mogq zostac skierowani do
wykonywania prac spotecznie uzytecznych na terenie Gminy Ostrowek w ciagu trwania roku 2019,
nie przekroczy 5 osob.

5. Planowany okres realizacji prac spotecznie uzytecznych:

- rozpoczecie prac: kwiecien 2019;

- planowane zakonczenie prac: wrzesieri 2019;

6. Planowane rezultaty realizacji prac spotecznie uzytecznych:

- systematyczne utrzymywanie porzadku drog, chodnikow, rowow, poboczy na lerenie gminy;

- systematyczne utrzymywanie porzadku w obiektach i miejscach uzytecznosci publicznej na terenie
gminy;

- przeciwdziatanic skutkom dtugotrwatego bezrobocia, m. in. pogtebianiu sie poczueia bezradnosci
u osob pozostajacych bez pracy;

- przygotowanie bezrobotnych do wymagari stawianych im przez pracodawcow (mozliwosc sprawdzenia
umiejetnosci niezbednych na rynku pracy, nabycie potrzebnych cech: starannosci w wykonywaniu
danej pracy, umiejetnosci, dyscypliny, itp.).
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