
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia

w sprawie : wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności 
                    oraz praca społecznie użyteczna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zmianami) oraz § 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie podmiotów, w których wykonywana 
jest  kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. nr 56, poz.  544) 
Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie do organizowania 
pracy na cele społeczne wykonywanej przez skazanych na karę ograniczenia wolności oraz 
pracy społecznie użytecznej w zamian za nieściągalne grzywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE

do uchwały Nr            Rady Miejskiej  w Pleszewie z dnia 

Zgodnie z art. 58 Kodeksu karnego wykonawczego kara ograniczenia wolności oraz 
praca  społecznie  użyteczna  orzeczona  w  zamian  za  nieściągalną  grzywnę  może  być 
wykonywana  
w jednostkach,  dla  których organem założycielskim są organy samorządu terytorialnego.  
Z zapotrzebowaniem na organizacje tych prac występują prezesi sądów rejonowych.

Prezes  Sądu Rejonowego w Pleszewie,  w piśmie  z  dnia  26  stycznia  2006 roku, 
przedstawił szacunkowa ilość osób, które mogą być skierowane do w/w prac w roku 2006. 
Według niego z terenu Miasta i Gminy Pleszew może być skierowanych 95 osób.

Przedsiębiorstwo Komunalne jest jedyną jednostka gminną, która posiada warunki 
organizacyjne i która realizuje prace przy których mogą być zatrudnione osoby skazane. 

Organem właściwym  do wskazania podmiotów, w których wykonywana jest kara 
ograniczenia  wolności  i  praca  społecznie  użyteczna  jest  Rada  Miejska,  stąd  podjęcie 
niniejszej uchwały jest niezbędne. 


