
UCHWAŁA NR XIV/108/16 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

 
z dnia 16 czerwca 2016 r. 

 
 
 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za 
rok 2015 wraz z rekomendacjami.  
 

 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz.  446) oraz art. 16a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1240, 1058, 1310, 1607, 1045, 1359, 1830 i 1893 
oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: 
          

 

§ 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Chełmża za rok  
2015 wraz z rekomendacjami, stanowiącą załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Chełmży. 
 
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 

do uchwały nr XIV/108/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyj ęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Chełmża za rok 2015 wraz z 
rekomendacjami. 

 
 
 

   Na podstawie  art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej      
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) gmina przygotowuje ocenę  zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  

 
       Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o art. 16a ust. 4 w/w 
ustawy przedstawia, co roku odpowiednio radzie gminy ocenę zasobów pomocy społecznej. 
Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 
 

   Zasoby pomocy społecznej  gminy miasta Chełmży, określone w załączniku do 
niniejszej uchwały obejmują w szczególności dane dotyczące sytuacji demograficznej              
i społecznej, przedstawiają infrastrukturę wybranych podmiotów realizujących zadania 
polityki społecznej, dane dotyczące kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania zrealizowane przez pomoc 
społeczną w latach  2013 - 2015 oraz prognozę potrzeb na 2016 rok. 
  

W związku z powyższym  podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


