ZARZĄDZENIE NR 63
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 16 września 2013 roku
w sprawie: zasad realizacji skierowań osób skazanych do wykonywania nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy społecznie użytecznej na terenie Chorkówka .
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594.
j. t . ze zmianami) zarządza się co następuje:
§1
Ustala się zasady realizacji skierowań osób skazanych do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej
pracy społecznie użytecznej na terenie Gminy Chorkówka.
§2
Realizację skierowań nadzoruje Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
§3
Do zadań pracownika należy w szczególności:
1. Prowadzenie rejestru skierowań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2. Ustalanie harmonogram pracy określającego czas, miejsce i rodzaj pracy na okres co najmniej 1
miesiąca wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i przekazywanie harmonogramu właściwemu
kuratorowi zawodowemu.
3. Zapewnienie osobom skierowanym, przed dopuszczeniem ich do pracy, przeszkolenia
ogólnego i stanowiskowego, o którym mowa w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
4. Zapewnienie skazanym właściwych narzędzi i warunków pracy.
5. Wyznaczanie indywidualnie, każdemu skazanemu zadań konkretnych i odpowiednich
do posiadanych przez niego predyspozycji określając:
1) kryteria oceny jakości pracy,
2) zasady uznawania liczby odpracowanych godzin.
3) Kontrolowanie realizacji zleconych prac i nadzorowanie pracy skazanych.
4) Współpraca z sołtysami, radnymi, organizacjami na terenie Gminy Chorkówka w celu
ustalania zadań do wykonania przez skazanych.
5) Prowadzenie rejestru realizacji skierowań na imiennych kartach wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3.
6) Przekazywanie właściwym kuratorom sądowym nie rzadziej niż raz w miesiącu
informacji dotyczących:
a) realizacji ustalonego harmonogramu załącznik nr 4
b) niepodjęcia pracy,
c) opuszczania pracy bez usprawiedliwienia,
d) nie zgłoszenia się do pracy.
e) innych spraw określonych przez kuratora.
7) Przekazywanie Wójtowi miesięcznych informacji o stanie realizacji skierowań przez poszczególne
osoby oraz o efektach ich pracy zbiorczo - załącznik nr 5
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
Rejestr
skierowań skazanych do wykonania kontrolowanej pracy na cele społeczne
w Gminie Chorkówka
L.p.

Nr
Wo

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Termin rozp.
Pracy wg
skierowania

Nakazana
liczba
godzin

Nakazana
liczba
miesięcy

Ogółem
godziny do
odprawowania

Godz. XI
2011

Godz. XII
2011

Godz. I
2012

uwagi

Załącznik nr 2

Harmonogram pracy skazanych
opracowany dnia ……………………..
Imię i nazwisko skierowanego .....................................................................................................
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………
syg. akt ……………………………………………………….. z dnia …………………………………………………………..
Okres od ……………….…………….……….. do …….…………..…………..……
Liczba godzin miesięcznie…………………………………………..……… Ogółem ……………………….…….………

Data

Godziny
pracy

Razem
Podpis skierowanego

Liczba
godzin

Rodzaj pracy do wykonania

x

Osoba
nadzorująca

x
Urząd Gminy Chorkówka

Załącznik nr 3
Potwierdzenie odpracowania godzin pracy społecznej
zasądzonych wyrokiem sądu
Imię i nazwisko skierowanego .....................................................................................................
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………
sygn. akt ……………………………………………………………………………z dnia ………………………….………………
Okres od …………………………….……….. do …….….………………………..……
Liczba godzin miesięcznie…………………………………… Ogółem …………………………………………….………
Data

Czas
pracy
od ………..
do………...

Razem

x

Liczba
godz.

Miejsce i rodzaj wykonywanej pracy

Podpis osoby
skierowanej

Potwierdzenie wyk.
Pracy
(czytelny podpis
osoby nadzorującej)

x

x

x

Załącznik nr 4
Sygn. Akt ….Wo ……... ./........... ..
........................,dn. .......................

Sąd Rejonowy
Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej
ul. Wolności ….
38-400 Krosno

Zawiadomienie o przebiegu wykonywania kary ograniczenia wolności kierowane przez
podmiot do Sądu za miesiąc ……………………………………………….…….
Nazwisko i imię
Adres skazanego

Sygnatura
Akt sprawy

Wyznaczony
termin do
stawiennictwa /
faktyczny termin
stawiennictwa

Liczba godzin do
odpracowania

Sporządził: ……………………………………………………………

Liczba godzin
odpracowanych
w skali miesiąca
/ ogólna liczba
odpracowanych
godzin

Pozostała liczba
godzin do
odpracowania

uwagi

Załącznik nr 5

MIESIĘCZNA KARTA PRACY
…………… 2013 r.
(miesiąc)

Nieodpłatnego zatrudnienia skazanych
Dzień
miesiąca

Godz. pracy
(ilość)

Miejsce wykonywania zadania

Liczba
pracowników

Opis czynności

Liczba
przepracowanych
godzin

Efekty ekonomiczne zatrudnienia za okres od ………… do ………….……..r.
· przepracowano ogółem : ………………………
· stawka roboczo godziny : 1600,00 zł./najniższe wynagrodzenie/ : 176 godz. = 9,09 zł.
· ………… godz. x 9,09 zł. = ………………… zł.

Sporządził : ………………………………

Zatwierdził: …………………………………….

