
UCHWAŁA NR 32/V/VI/2011 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 1 marca 2011 roku 
 

 
 

w sprawie przyjęcia programu i planu prac społecznie uŜytecznych 
na rok 2011 

 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i § 2 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu 
organizowania prac społecznie uŜytecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1745) Rada 
Gminy Linia   uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Przyjmuje  się  program i plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

uŜytecznych w 2011 roku, który stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE  
 

 
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r.                 

w sprawie trybu organizowania prac społecznie uŜytecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 210,                   

poz. 1745 z późniejszymi zmianami), gmina sporządza kaŜdego roku roczny plan w zakresie 

wykonywania prac społecznie uŜytecznych. Jak wynika z dokonanych wyliczeń na realizację 

wymienionych prac po stronie gminy Linia będą konieczne wydatki finansowe w wysokości 

11.968 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Załącznik do Uchwały Nr 32/V/VI/20110 
      Rady Gminy Linia z dnia 1 marca 2011 r.  
 

 

TYTUŁ PROJEKTU  
GMINNY PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE-UśYTECZNYCH adresowany dla 
bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini 

 

GMINA 
Linia  
Liczba mieszkańców: 6032 

 
JEDNOSTKA WDRA śAJĄCA PROJEKT: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini 

 
1. Typ zagadnień/zagadnienia rozwiązanego poprzez wdroŜenie projektu: 

A: ład przestrzenny X 

B: polityka społeczna X 

C: infrastruktura X 
 

2. Krótka charakterystyka wcześniejszej sytuacji (otoczenia) rozwiązanego problemu 

Bezrobocie stało się jednym z najpowaŜniejszych problemów społecznych                                                      
i gospodarczych w skali całego kraju. Osoba bezrobotna nie jest juŜ w stanie utrzymać siebie          
i swojej rodziny, a co gorsze, nie moŜe równieŜ zaspokoić nawet podstawowych potrzeb 
swych domowników. Pogorszeniu ulega sytuacja materialna, finansowa i społeczna rodziny 
dotkniętej zjawiskiem bezrobocia. 

Prezentowany Program Prac Społecznie-UŜytecznych jest jedną z form przeciwdziałania 
wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Ograniczone 
środki na świadczenia pomocy społecznej, przy stale wzrastającej liczbie świadczeniobiorców 
z problemem bezrobocia spowoduje, Ŝe realizowany przez gminę Program stanie się jedną              
z form pomocy z zakresu aktywizacji zawodowej dla tej grupy osób.  

Program polega na zatrudnianiu bezrobotnych klientów (skierowanych przez 
pracowników socjalnych) do róŜnorodnych prac porządkowych na rzecz gminy min. 
sprzątania chodników, parkingów, utrzymywanie terenów zielonych, udraŜniania 
przydroŜnych rowów etc. zimą do odśnieŜania chodników.  

Zakres prac do wykonywania w danym roku przygotuje Urząd Gminy wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

GOPS zapewnia obsługę administracyjno-księgową zadania, czuwa nad prawidłowym 
wykonaniem zleconych prac.  

 
3. Osiągnięty rezultat projektu 

Efekty realizowanego Programu: 
− czasowa aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych (w 2008 roku do prac 

społecznie – uŜytecznych zostało skierowanych 10 osób, w 2009 roku do prac 
społecznie – uŜytecznych zostało skierowanych 6 osób), 

− umoŜliwienie pozyskania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
Ŝyciowych osób i rodzin z problemem bezrobocia min. pokrycie zadłuŜeń z tyt. 
opłat mieszkaniowych, 



− przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia, min. pogłębieniu się poczucia 
bezradności u osób  pozostających bez pracy i powstawaniu  patologii Ŝycia 
rodzinnego, 

− przygotowanie klientów do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym 
rynku pracy ( staranność wykonania zleconej pracy, odpowiedzialność, dyscyplina, 
dyspozycyjność, zaangaŜowanie etc.). osoby ocenione pozytywnie zostaną 
wytypowane do zatrudnienia w ramach zgłaszanych ofert przez potencjalnych 
pracodawców, 

− poŜyteczność wykonywanych prac, przez systematyczne prace porządkowe gmina 
utrzymywana jest w czystości, 

− zostaną wykonane prace, które z powodu braku moŜliwości min. finansowych nie 
były realizowane m.in. czyszczenie rowów. 

 
4. Trudności przy wprowadzaniu 

Prawidłowa obsługa Programu  wymaga ustalenia osoby posiadającej predyspozycje do 
kierowania ludźmi często z trudnych środowisk patologicznych. 
 

5. MoŜliwości zastosowania rozwiązań. 

Prezentowany Program Prac Społecznie-UŜytecznych jest rozwiązaniem odpowiadającym 
potrzebom gminy. Przyczynia się do kompleksowego rozwiązania niektórych zagadnień                
z zakresu polityki społecznej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska. 
Realizowany Program pozwoli częściowo zaspokoić potrzeby klientów GOPS i zarazem 
stanowi konkretną formę pomocy dla grupy bezrobotnych. 
 

6. BudŜet projektu  

2011 r. ogółem środki na zadanie 31.240,00 zł 
 
Urząd Gminy w Lini 
Koszty własne to 2,84 zł za godzinę. 
Koszty miesięczne – 11 osób x 10 godzin tygodniowo = 110 godzin x 4 tygodnie = 440  
godzin x 2,84 zł = 1.249,60 x 10 miesięcy = 12.496,00 zł. 
 
Powiatowy Urząd Pracy 
7,10 zł godzina pracy x 60 % tj. 4,26 zł moŜe być dofinansowane z PUP.   
Środki finansowe ogółem, które moŜe pokryć PUP to 18.744,00 zł 
 
Razem 31.240,00 zł – koszt prac społecznie uŜytecznych 
 

7. Źródła finansowania 

Powiatowy Urząd Pracy i środki własne Gminy. 
Corocznie uchwała budŜetowa określa kwotę na realizację Programu.  

 
 
 


