
ZARZĄDZENIE NR  0050.35.2023 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 22.02.2023 roku 
 

w sprawie wyznaczenia placówek oświatowych, na rzecz których będą wykonywane prace społeczne 
przez nieletnich i wyznaczenia podmiotu koordynującego realizację zadań związanych z tymi pracami 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 5, 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
tekst jednolity z 2023r. poz. 40), art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji 
nieletnich (Dz.U. z 2022 poz. 1700), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023r. 
w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne. 
 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Wyznaczam niżej wymienione placówki oświatowe, dla których Burmistrz Miasta Kościerzyna jest organem 
prowadzącym, na rzecz których wykonywane będą prace społeczne przez nieletnich zgodnie z przepisami 
wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich: 

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. 8-go Marca 1, 83-400 Kościerzyna; 
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Strzelecka 1,  83-400 Kościerzyna; 
c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Mestwina II 3, 83-400 Kościerzyna; 
d) Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna; 
e) Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna. 

 
§ 2. Koordynację zadań dotyczących realizacji prac społecznych przez nieletnich powierzam Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościerzynie. 
 
§ 3. Upoważniam Dyrektorów placówek oświatowych wymienionych w § 1 do wykonywania wszystkich czynności 
w zakresie wykonywania prac społecznych w podległej im placówce, w szczególności wynikających z § 4, § 5,  
§ 6 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie podmiotów,  
na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.  
 
§ 4. Upoważniam Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wykonywania wszelkich 
czynności koordynacyjnych pomiędzy placówkami oświatowymi wymienionymi w § 1, organem prowadzącym 
oraz Sądem Rejonowym w Kościerzynie związanych z pracami społecznymi nieletnich na rzecz wyznaczonych 
podmiotów, w szczególności wynikających z § 3 ust. 2-4, § 6 zdanie drugie rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez 
nieletnich prace społeczne. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                                           

Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 

Michał Majewski 
 

 
 

 
 
 


