UCHWAŁA Nr ………………
Rady Miasta Działdowo
z dnia …………………………….
w sprawie ustalenia planu potrzeb Gminy-Miasto Działdowo w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z póź.zm. ) oraz § 2 ust. 1 i 2 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) Rada Miasta
Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan potrzeb dla Gminy-Miasto Działdowo w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2022 rok:

5.

Nazwa instytucji/
organizacji
Zespół Placówek
Oświatowych Nr 1,ul.
Władysława Jagiełły 33
w Działdowie
Zespół Placówek
Oświatowych Nr 3,ul.
Lenartowicza 1
w Działdowie
Zespół Placówek
Oświatowych Nr 4, ul.
Polna 11
w Działdowie
Zespół Placówek
Oświatowych Nr 2, ul.
Sportowa 1
w Działdowie
Miejski Dom Kultury
w Działdowie

6.

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Działdowie

Lp.

1.

2.

3.

4.

Liczba
bezrobotnych

Rodzaj prac społecznie użytecznych

Proponowane
stanowisko

2 osoby

440

Prace porządkowe na terenie Placówki

Robotnik gospodarczy

2 osoby

720

Prace porządkowe na terenie Placówki

Robotnik gospodarczy

2 osoby

720

Prace porządkowe na terenie Placówki

Robotnik gospodarczy

2 osoby

720

Prace porządkowe na terenie Placówki

Robotnik gospodarczy

1 osoba

360

Prace porządkowe na terenie obiektu
i drobne naprawy.

Robotnik gospodarczy

1 osoba

360

Prace porządkowe na terenie obiektu
i drobne naprawy.

Robotnik gospodarczy

1280

Prace porządkowe na terenach zielonych pod
kątem utrzymania czystości placów
publicznych. Przegląd dróg publicznych pod
kątem prawidłowego oznakowania oraz
ubytków nawierzchni jezdni.

Robotnik gospodarczy

360

Prace porządkowe na terenie MOPS.

Robotnik gospodarczy

7.

Samorządowy Zakład
Budżetowy Miejska
Służba Drogowa w
Działdowie

4 osoby

8.

Miejski Ośrodek Pomocy
1
Społecznej w Działdowie

1 osoba

Razem

Liczba
godzin

15 osób

4960

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Realizacja planu prac społecznie użytecznych pozwoli:
− zaktywizować osoby bezrobotne bezpośrednio przez uczestnictwo w czynnościach zawodowych;
− ukształtować wśród tych osób aktywne postawy społeczne oraz zapewnić możliwość uzyskania
minimalnych środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin borykających się
z problemem bezrobocia, a w szczególności rodzin z dziećmi;
− złagodzić społeczno – ekonomiczne skutki bezrobocia poprzez przeciwdziałanie pogłębianiu się poczucia
bezradności u osób pozostających bez pracy;
− doprowadzić do reintegracji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych beneficjentów pomocy
społecznej;
− dokonać oceny funkcjonowania zawodowego klientów pomocy społecznej w zakresie zawartych
kontraktów socjalnych oraz planowania długoterminowej pracy socjalnej (dyscyplina, obowiązkowość,
staranność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie);
− przygotować klientów tut. Ośrodka do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy
(rzetelność wykonywania poleconych prac, odpowiedzialność, uczciwość, dyspozycyjność
i zaangażowanie);
− poprawić wizerunek miasta pod względem czystości;
− wesprzeć jednostki organizacyjne gminy w zakresie drobnych prac porządkowych.
Prace społecznie użyteczne będą realizowane w terminie od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.
Ogólny koszt prac społecznie użytecznych wyniesie 44.640,00zł przy realizacji 4960 godzin.
Przyjmując, że Gmina-Miasto Działdowo na organizację prac społecznie użytecznych uzyska od Starosty
Działdowskiego maksymalną możliwą kwotę refundacji ze środków funduszu pracy, tj. 60 % (26.784,00 zł)
to wkład własny będzie kształtował się na poziomie 17.856,00 zł.
Ponadto osoba bezrobotna otrzymywać będzie ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
w wysokości 0,30 zł za 1 godzinę pracy. Całkowity koszt ekwiwalentu wyniesie 1.488,00 zł, co zostanie dodatkowo
pokryte ze środków własnych gminy.

