
 
 

Uchwała nr IV/022/07 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 25 stycznia 2007 roku  

 
w sprawie :  wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami: z 2002.03.31r zm. Dz.U                  
z 2002 r Nr 23 poz.220, z 2002.06.22 zm. Dz.U z 2002r Nr 62 poz.558, z 2002.10.27r zm. Dz.U    
z 2002 Nr 113 poz.984, z 2003.01.01 zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 poz.1806, z 2003.07.11 zm. 
Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717, z 2003.11.17 zm. Dz.U. z 2003 Nr 162 poz.1568, z 2004.01.01 zm. 
Dz.U. z 2002 Nr 153 poz.1271, z 2004.07.01 zm. Dz.U z 2004 Nr 116 poz. 1203, z 2004.07.27 
zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 poz1806,z 2005.10.10 zm. Dz.U z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 
2006.02.02 zm. Dz.U.z 2006 Nr 17 poz.128, z 2006.09.01 zm Dz.U. z 2005 Nr175 poz. 1457, z 
2006.09.13 zm. Dz.U z 2004 Nr 102 poz.1055,z 2006.10.06 zm. Dz.U. z 2006 Nr 181 poz1337) 
oraz w związku z §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie 
podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna uchwala się co następuje : 
 

§1 
 
Wyznacza się na terenie gminy Drezdenko podmioty obowiązane do przyjęcia skazanych w celu 
wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej 
orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny : 

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Drezdenku 
b) Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku 
c) Dom Kultury w Drezdenku 
d) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Ks. J. Tischnera w Drezdenku 
e) Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku 
f) Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku 
g) Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku 

 
§2 

  
Traci moc uchwała nr XXXIII/280/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku       
w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna. 
 

§3 
  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Jerzy Skrzypczyński 



 
 

Uzasadnienie 
 
Na podstawie §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie 
podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna właściwy organ samorządu terytorialnego ( będący organem założycielskim) wyznacza 
podmioty  obowiązane do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej 
pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej 
grzywny.  
Uchwałą Nr XXXIII/280/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 zostało 
wyznaczonych na terenie Drezdenka sześć podmiotów  tj: 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Drezdenku 
- Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku 
- Dom Kultury w Drezdenku 
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Ks. J. Tischnera w Drezdenku 
- Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku 

obowiązanych do przyjęcia skazanych.  
 
Proponuję  wprowadzić zmiany  dopisując kolejny podmiot Halę Sportowo Rehabilitacyjną                
w Drezdenku 
 
Nadmieniam, iż wpłynęło pismo  z dnia 7.12.2006 r od Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach 
Kraj. informujące o prognozowanej liczbie koniecznych miejsc pracy w skali roku – 105 
skazanych, przewiduje się, iż średnio miesięcznie każdy będzie wykonywać po 25 godzin 
nieodpłatnej dozorowanej pracy. 


