
ZARZĄDZENIE NR 0050/662/2020 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności 
oraz praca społecznie użyteczna 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz.713 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna Dz.U. z 2010, Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam na rok 2021 następujące podmioty, w których wykonywana będzie kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie użyteczna przez skazanych przez Sąd Rejonowy w Świdnicy: 
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Świebodzicach ; 
2) ZGK Sp. z o.o. w Świebodzicach; 
3) Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach. 

§ 2. 1.  Zobowiązuję Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach do prowadzenia wykazu podmiotów, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna według wymogów określonych w § 2 i 3 
powołanego rozporządzenia. 

2. Prezesów odpowiednio podmiotów wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia zobowiązuję do: 
1) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontrolowanie pracy skazanych i przekazanie ich danych 

osobowych do Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach; 

2) przekazywania danych niezbędnych do prowadzenia wykazu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego 
zarządzenia i bieżącego ich aktualizowania; 

3) przesyłania raz na 6 miesięcy, do Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności 
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach informacji dotyczących stopnia 
realizacji zadań związanych z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie 
użytecznej wg wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia w terminie do 5 dnia miesiąca 
następującego po upływie danego półrocza. 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 372/2019 Burmistrza miasta Świebodzice z dnia 4 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Świebodzice. 



§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 



Załącznik do zarządzenia Nr 0050/662/2020 

Burmistrza Miasta Świebodzice 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

Informacja dotycząca stopnia realizacji zadań związanych z wykonywaniem kary ograniczenia 
wolności oraz pracy społecznie użytecznej za okres od 1 stycznia 2021 r. do ...................... (dane 

proszę podawać narastająco od początku roku) 

1. Dane podmiotu sporządzającego informację: 
..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
2. Informacja szczegółowa dotycząca realizacji zadania w podmiocie: 

1) liczba osób skierowanych do wykonywania pracy : .................................................................... 
2) Liczba osób przyjętych do wykonywania pracy: ......................................................................... 
3) wyjaśnienie dotyczące przyczyn ewentualnych różnic pomiędzy liczbą osób skierowanych a liczbą 

osób przyjętych do wykonywania pracy (nie przedstawiona dotychczas w informacjach za poprzednie 
półrocze) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
4) liczba osób aktualnie wykonujących pracę: ................................................................................... 
5) liczba osób, które zakończyły wykonywanie pracy: ...................................................................... 

3. Uwagi i wnioski: 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................. 
       (podpis Dyrektora/Prezesa lub osoby upoważnionej)



Uzasadnienie

Zgodnie z na wstępie cytowanymi przepisami w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na
cele społeczne właściwy burmistrz wyznacza miejsca, w których może być wykonywana nieodpłatna,
kontrolowana praca na cele społeczne; podmioty, dla których organ gminy jest organem
założycielskim, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa
handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa,
stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej wskazanych za ich
zgodą mają obowiązek umożliwienia skazanym wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na
cele społeczne.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta wyznaczył podmioty na terenie naszej gminy, w których
będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Sporządził: Wojciech Orzel




