
Uchwała Nr  XXIX/188/2005 
Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 24 lutego 2005r. 
 

 
w sprawie:  wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolno�ci 

oraz praca społecznie u�yteczna. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym ( Dz. U. z  2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 58 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zmianami) oraz 
§ 3 rozp. Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie podmiotów, w których 
wykonywana jest kara ograniczenia wolno�ci  oraz  praca społecznie u�yteczna (Dz. U. nr 56, 
poz. 544) Rada Miejska uchwala, co nast�puje: 
 
§ 1. Wyznacza si� Przedsi�biorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pleszewie do 

organizowania pracy na cele społeczne wykonywanej przez skazanych na kar� 
ograniczenia wolno�ci oraz pracy społecznie u�ytecznej w zamian za nie�ci�galne 
grzywny. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

do uchwały Nr XXIX//188/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 
 

 
 Zgodnie z art. 58 Kodeksu karnego wykonawczego kara ograniczenia wolno�ci oraz 
praca społecznie u�yteczna orzeczona w zamian za nie�ci�galn� grzywn� mo�e by� 
wykonywana w jednostkach, dla których organem zało�ycielskim s� organy samorz�du 
terytorialnego. Z zapotrzebowaniem na organizacj� tych prac wyst�puj� prezesi s�dów 
rejonowych.  
  
 Prezes S�du Rejonowego w Pleszewie,  pismem z dnia 21 stycznia br zwrócił si� 
o wskazanie podmiotów mog�cych zorganizowa� prace, o których wy�ej mowa. 
Przewidywana liczba kierowanych do prac z terenu naszej gminy mo�e wynie�� 80 osób przy 
�redniej 100 godzin na jednego skazanego. 
 Przedsi�biorstwo Komunalne jest jedyn� jednostk� gminn�, która posiada warunki 
organizacyjne i która realizuje prace okre�lone przez Prezesa S�du Rejonowego jako prace 
fizyczne, nie wymagaj�ce specjalistycznego przeszkolenia.  
  Przedsi�biorstwo Komunalne wykonuj�c obowi�zki spoczywaj�ce na 
podmiocie organizuj�cym prace b�dzie nadzorowane i monitorowane przez Urz�d Miasta 
i Gminy.  
 Organem wła�ciwym do wskazania podmiotów, w których wykonywana jest kara 
ograniczenia wolno�ci i praca społecznie u�yteczna jest Rada Miejska, st�d podj�cie 
niniejszej uchwały jest niezb�dne.  
 


