UCHWAŁA NR XX/281/20
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713), art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXI/229/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca
2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012r.
poz. 2376, z 2019r. poz. 5656 oraz z 2020r. poz. 3815).
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga

Id: 1F3BBEC6-7A0E-4998-93EB-77EF4D6BE461. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XX/281/20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej.
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr
XXI/229/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012r. poz. 2376), z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr XII/156/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019r.
poz. 5656);
2) Uchwałą Nr XIX/259/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r.
poz. 3815).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 Uchwały Nr XII/156/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019r.
poz. 5656), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”;
2) § 2 i § 3 Uchwały Nr XIX/259/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r.
poz. 3815), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 września 2020 r.
Uchwała Nr XXI/229/12
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r.
poz. 567), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738; z 2010r.
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842; z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106,
poz. 622 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 579) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,
poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną
Miasta Chojnice utworzoną przez Radę Miejską w Chojnicach, nie posiadającą osobowości prawnej,
finansowaną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą i obszarem działania MOPS jest miasto Chojnice.
3. Nadzór nad MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Chojnice.
§ 3. MOPS działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.);
3) innych przepisów prawa materialnego, dotyczących działania MOPS;
4) niniejszego statutu.
§ 4. 1. MOPS jest podstawową jednostką systemu pomocy społecznej Miasta Chojnice.
2. W skład struktury organizacyjnej MOPS wchodzą podległe pod względem merytorycznym, kadrowym
i finansowym działy organizacyjne oraz ośrodki wsparcia określone w Regulaminie Organizacyjnym MOPS.
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 5. Celem działalności MOPS jest:
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1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać same wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu
takich sytuacji;
2) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin mających problemy
społeczne oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem.
§ 6. Zadania MOPS obejmują:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej
infrastruktury socjalnej;
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
3) pracę socjalna rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
4) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:
a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi
ustawami;
5) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej działalności w mieście;
6) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do
samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;
7) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także
udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym;
8) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
w Chojnicach;
9) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim
i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa
w zakresie pomocy społecznej;
10) realizacja „ Strategii Integracji i Polityki Społecznej” na podstawie przyjętej uchwały Rady Miejskiej
w Chojnicach, oraz innych programów przyjętych przez radę Miejską, których celem jest wspieranie osób
oraz rodzin z grup szczególnego ryzyka.
§ 7. MOPS realizuje zadania własne i zlecone gminy określone w ustawie o pomocy społecznej oraz
zadania wynikające z innych ustaw a w szczególności:
1) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
3) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
7) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie organizacji
prac społecznie użytecznych.
§ 8. 1. Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej może być zlecana organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym
działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy
społecznej.
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2. MOPS sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w trybie określonym w ust. 1.
§ 9. MOPS może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
2. Dyrektor MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach uprawnień do
zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę Miejską
w Chojnicach lub Burmistrza Miasta Chojnice.
3. Dyrektor MOPS na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Chojnice może
występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.
4. Dyrektor składa roczne sprawozdanie Radzie Miejskiej w Chojnicach z działalności MOPS oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
5. Burmistrz Miasta Chojnice nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem MOPS.
§ 11. Dyrektor MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych zgodnie z zapisem §
10 ust. 2 i 3.
1. Dyrektor Ośrodka podejmuje wszelkie inne decyzje w sprawach dotyczących merytorycznej działalności
Ośrodka.
2. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz
podległych mu jednostkach.
§ 12. 1. 1) W skład Ośrodka wchodzą:
1) Dział Pomocy Środowiskowej;
2) Dział Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych;
3) Dział Ekonomiczno-Administracyjny;
4) Dział Usług;
5) Dział Dodatków Mieszkaniowych;
6) Dom Dziennego Pobytu;
7) Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn;
8) Placówka Wsparcia Dziennego;
9) Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych.
2. Dyrektor Ośrodka ustala strukturę MOPS oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych
w Regulaminie Organizacyjnym.
3. Regulamin organizacyjny jest wprowadzony w życie Zarządzeniem dyrektora MOPS.
4. Stanowiska pracy w Ośrodku tworzy i znosi Dyrektor MOPS.
§ 13. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy decyzje
administracyjne z upoważnienia Burmistrza Chojnic udzielanego na wniosek Dyrektora MOPS wydają inne
osoby
§ 14. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje zastępca Dyrektora lub inna przez niego
upoważniona osoba.

1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XIX/259/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 sierpnia 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r.
poz. 3815).
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Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa i finansowa
§ 15. Dyrektor MOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystywanie.
§ 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan dochodów i wydatków.
2. MOPS prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek organizacyjnych działających w strukturze
organizacyjnej MOPS.
§ 17. MOPS jest upoważniony do przyjmowania darowizn przeznaczonych na działalność statutową.
§ 18. Nadzór nad prowadzona przez MOPS gospodarka finansową sprawuje Burmistrz Miasta Chojnice.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Statut MOPS jest nadawany przez Radę Miejską w Chojnicach.
2. Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 21. Traci moc uchwała Nr XLII/464/02 z dnia 28.01.2002r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, zmieniona uchwałą Nr IX/89/03 z dnia 16.06.2003r., Nr
XIX/210/04 z dnia 24.05.2004r., Nr VII/82/07 z dnia 30.04.2007r., Nr IX/114/07 z dnia 28.06.2007r., Nr
XX/245/08 z dnia 25.08.2008r. oraz Nr XXII/272/08 z dnia 7.11.2008r.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski
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