
 

UCHWAŁA  NR XXXIII/272/06 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 26 października 2006r. 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmży. 

  

          Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 

162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje: 

 

         § 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmży, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

  

         § 2. Traci moc Uchwała Nr V/56/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 stycznia 

1999 roku  w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Chełmży. 

 

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku. 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

 

Krzysztof Zduński  

 

 

 

 

 

 

 



 

             Załącznik  

             do uchwały nr XXXIII/272/06 

             Rady Miejskiej Chełmży 

             z dnia 26 października 2006r. 

 

Statut  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 
 
 
 

I.  Postanowienia ogólne. 
 
 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zwany dalej Ośrodkiem, 
jest jednostką organizacyjną gminy miasto Chełmża. 

 
 
§ 2. Siedzibą i terenem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 

jest miasto Chełmża. 
 
 
§ 3.  Działalność Ośrodka koordynuje i nadzoruje Burmistrz. 
 
 
§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej ul. Gen. J. Hallera 19 87 – 140 Chełmża. 
 
 

II.   Cel i zadania.  
 
 
§ 5.1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest zapewnienie niezbędnych 

potrzeb życiowych osób i ich rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka.  

  
      2.  Cel, o którym mowa w ust. 1, Ośrodek osiąga między innymi poprzez: 

a) analizowanie i ocenę zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie 
na świadczenia z pomocy społecznej, 
b) pobudzanie aktywności społecznej miasta Chełmży w zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb osób i ich rodzin, 
c) inicjowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych,  
d) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom, 
e) organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
f) przyznawanie i wypłacanie świadczeń oraz udzielanie pomocy rzeczowej. 
 

      3. W Celu realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami 
administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim 
i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 
pracodawcami oraz z osobami fizycznymi i prawnymi. 



 
 

III. Zarz ądzanie i organizacja. 
 
 
§ 6.1. Ośrodkiem kieruje  i reprezentuje go na zewnątrz kierownik.  

            
           2.Kierownik Ośrodka w zakresie wykonywania zadań statutowych wydaje decyzje 
administracyjne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza. 
            
           3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz. 
            
           4. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę. 

 
5. Do zadań kierownika  w szczególności należy:                      

        a) organizacja pracy Ośrodka i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez  
podległych pracowników,  

        b) sporządzanie planu dochodów i wydatków Ośrodka oraz jego realizacja, 
        c) odpowiedzialność materialna za powierzone Ośrodkowi mienie, 
        d) składanie Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka. 

            
           6. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych. 
 
       § 7. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Ośrodka 
określa kierownik w regulaminie organizacyjnym. 

 
IV.  Maj ątek i finanse. 

 
§ 8. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę 

i należyte wykorzystanie.. 
 
 
§ 9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o budżet gminy miasta 

Chełmży, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. 
 
§ 10. Obsługę księgową i finansową Ośrodka zapewnia Burmistrz. 

 
 
§ 11. Kierownik corocznie, w terminach ustalonych uchwałą Rady Miejskiej 

przedstawia Burmistrzowi Miasta propozycje planu wydatków finansowych na rok 
następny. 

 
§ 12. Nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Burmistrz . 
 
 

VI. Postanowienia końcowe. 
 
§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane wyłącznie w formie uchwały Rady 

Miejskiej w Chełmży. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XXXIII/272/06 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmży. 

 

Do 30 kwietnia 2004r. obowiązywała ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 

listopada 1990 roku (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414) na podstawie, której przyjęty został  

statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, uchwałą nr  X/68/91 Rady 

Miejskiej w Chełmży z dnia 23 lutego 1991 roku. Bardzo częste zmiany ustawy o pomocy 

społecznej powodowały wprowadzenie kolejnych zmian do statutu. 

Z dniem 1 maja 2004 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm), która uwzględnia 

dostosowanie przepisów do wymogów unijnych.  

Ustawa o pomocy społecznej wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie pomocy 

społecznej w Polsce. Zaczęły obowiązywać  nowe kryteria ubiegania się o pomoc, nowe 

świadczenia oraz nowe zasady  kierowania do Domów Pomocy Społecznej, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych. Nastąpiły zmiany w zakresie metod 

i technik pracy pracowników socjalnych z klientami pomocy społecznej.  

Ponadto MOPS wykonuje zadania w oparciu o inne akty prawne , np. realizacja 

świadczeń rodzinnych i systemu ubezpieczeń społecznych. 

W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie nowego statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chełmży. Kolejne zmiany w dotychczas obowiązującym 

statucie, spowodowały jego nieczytelność. 

 

  


