
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XL/288/10  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w ChełmŜy za rok 2009 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)  oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 
202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 
229 i Nr 81, poz. 527) uchwala się, co następuje: 

 
 
       § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w ChełmŜy oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010 – zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 
       § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
                   Przewodniczący 
                    Rady Miejskiej 
 
 
                      Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 

do uchwały nr XL/288/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie 

przyj ęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy za 

rok 2009 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010. 

  
 

Rada Miejska ChełmŜy w planie na rok 2010 ujęła jako jedno z zadań zapoznanie się 
z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy za 2009 rok wraz z wykazem 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej w roku 2010. 
 

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy jest zobowiązany 
do przedłoŜenia sprawozdania z wykonania zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z 
zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę oraz przedstawienia potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
 

W związku z powyŜszym celowe jest przedłoŜenie i przyjęcie sprawozdania wraz z wykazem 
potrzeb w powyŜszym zakresie z uwagi na konieczność udzielania pomocy na rzecz osób i rodzin 
pozostających w trudnych warunkach Ŝyciowych poprzez rozszerzanie i tworzenie nowych form 
pomocy oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej. 
 

Mając na względzie powyŜsze, podjęcie wymienionej uchwały jest uzasadnione. 
 


