
 
UCHWAŁA  Nr IV/18/11 

Rady   Gminy   w   Wilkowie 
z dnia  4  lutego  2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w Gminie Wilków na rok 2011 
 
 
 
 
 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  
25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych 
(Dz.U. Nr 210, poz. 1745) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 
  

§ 1. 
      

Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie 
Wilków na rok 2011 – jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

 
§ 3. 

 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

mgr Irena Marszałek 
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Załącznik 
do uchwały  Nr IV/18/11 
Rady  Gminy  w  Wilkowie  
z dnia  4  lutego  2011 r. 

 
 
 

Roczny Plan potrzeb w zakresie  
wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wilków  

 
 

Lp. 

Okres 
wykonywania 

prac  
społecznie 

użytecznych 

Zakres wykonanych  
prac społecznie użytecznych 

Podmiot  
do którego 

kierowani są 
bezrobotni  
w ramach  

PSU 

Ogólna  
liczba godzin 
wykonywania 

PSU 

Liczba 
bezrobotnych 

wnioskowanych 
do skierowania  
w ramach PSU 

1. 04.04.2011 

do 

31.10.2011 

Wilków – Barski Dwór – Wojciechów  
– Pągów – Pszeniczna: 

- konserwacja, wykaszanie, sprzątanie, 
odchwaszczanie terenów wokół Urzędu 
Gminy, 

- sprzątanie, odchwaszczanie chodników, 
poboczy przy drodze wojewódzkiej 451, 

- sprzątanie, odchwaszczanie i 
utrzymanie żywopłotu wzdłuż drogi 451, 

- utrzymanie, sprzątanie, odchwaszczanie 
terenów przyległych do boisk sportowych, 

- utrzymanie, sprzątanie, odchwaszczanie 
terenów przyległych do cmentarza 
komunalnego, 

- utrzymanie terenów zielonych przez 
koszenie, odchwaszczanie wokół 
budynku Przedszkola, 

- koszenie terenów zielonych. 

Urząd 
Gminy  

w Wilkowie 
2240 godz. 

8 osób 

x 
40godz/miesiąc 

x  
7 miesięcy 

2. 04.04.2011 

do 

31.10.2011 

 

Idzikowice – Jakubowice 

- sprzątanie i zamiatanie dróg i chodników 
osiedlowych, 

- koszenie i utrzymanie terenów zielonych 
wokół osiedla, szkoły i Przedszkola, 

- sprzątanie, wykaszanie i utrzymanie 
terenów wokół przystanków PKS  
w Idzikowicach i Jakubowicach, 

- sprzątanie i odchwaszczanie chodnika 
wzdłuż drogi Idzikowice- Jakubowice, 

- utrzymanie poprzez koszenie i wycinkę 
dzikich porostów w parku Idzikowice, 

- utrzymanie i wykaszanie oraz 
porządkowanie terenów rekreacyjnych  
za osiedlem. 

Urząd 
Gminy  

w Wilkowie 
1120 godz. 

4 osoby 

x 
40godz/miesiąc 

x  
7 miesięcy 
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Lp. 

Okres 
wykonywania 

prac  
społecznie 

użytecznych 

Zakres wykonanych  
prac społecznie użytecznych 

Podmiot  
do którego 

kierowani są 
bezrobotni  
w ramach  

PSU 

Ogólna  
liczba godzin 
wykonywania 

PSU 

Liczba 
bezrobotnych 

wnioskowanych 
do skierowania  
w ramach PSU 

3. 04.04.2011 

do 

31.10.2011 

Dębnik – Lubska – Młokicie  
– Pielgrzymowice – Bukowie 

- cięcie dzikich porostów oraz wykaszanie 
terenów zielonych - park Młokicie, 

- cięcie dzikich porostów oraz wykaszanie 
terenów poza parkiem, 

- sprzątanie i utrzymanie porządku wokół 
przystanków PKS 
Młokicie,Pielgrzymowice, Bukowie, 

- konserwacja poprzez wykaszanie 
i odmulanie rowów przyległych do terenu 
parku, 

- utrzymanie, sprzątanie i koszenie terenów 
zielonych - Cmentarz w  Bukowiu. 

Urząd 
Gminy  

w Wilkowie 
840 godz. 

3 osoby 

x 
40godz/miesiąc 

x  
7 miesięcy 

4. 04.04.2011 

do 

31.10.2011 

Krzyków 

- cięcie dzikich porostów oraz wykaszanie 
terenów zielonych w parku, 

- cięcie dzikich porostów oraz wykaszanie  
terenów gminnych poza parkiem, 

- konserwacja, wykaszanie i odmulowanie 
rowów wokół parku i terenów przyległych. 

Urząd 
Gminy  

w Wilkowie 
280 godz. 

1 osoba 

x 
40godz/miesiąc 

x  
7 miesięcy 

  
Razem: 

 
4.480 godz 16 osób 
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