
ZARZĄDZENIE NR B.0050.193.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia na rok 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), § 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. 
Nr 98, poz. 634),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Wyznaczyć na rok 2020 następujące podmioty, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna przez skazanych skierowanych przez Sąd Rejonowy w Tychach:

1. Urząd Miejski w Bieruniu

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji

4. Bieruński Ośrodek Kultury

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu

6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu

7. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.

§ 2.1. Zobowiązać Sekretarza Miasta do prowadzenia wykazu podmiotów, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, zgodnie z § 3 ust. 5 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. Nr 98 poz. 634).

2. Zobowiązać Kierowników podmiotów wymienionych w § 1 do:

1) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontrolowanie pracy skazanych i przekazanie ich danych 
osobowych Sekretarzowi Miasta;

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

3) przekazywania, na wniosek Sekretarza Miasta, informacji dotyczących stopnia realizacji zadań 
związanych z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych, każdemu 
według praw i obowiązków.
§ 4.Aktualizację treści zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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