
UCHWAŁA NR 60/VII/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 14 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 338/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869),  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 grudnia 2017 r. w sprawie  organizowania 
prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) oraz art. 72 ust. 6 i art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 12651)) oraz w związku 
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. (M.P. z 2019 r., poz. 64) 
Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 338/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany 
wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych § 1 otrzymuje brzmienie: 

Wyraża się zgodę na zwiększenie wysokości świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie 
użyteczne do kwoty  8,50 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt gorszy) za każdą godzinę wykonywania tych 
prac, która ma zastosowanie do świadczeń wypłacanych od 1 czerwca 2019 roku,  oraz na każde przyszłe 
zwiększenie wysokości tego świadczenia które wynikać będzie z waloryzacji na zasadach określonych 
w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka

1) Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy został ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1543; Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 858, 
1544, 1629, 1669, 2077, 2192, 2215, 2245, 2432, 2435 oraz w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 743, 577 i poz. 730.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 02 lipca 2019 r.

Poz. 8198
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