
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/569/17 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 2 lutego 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 466 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 92 ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz 

art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 930 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) 

Rada Miasta Chorzów 

uchwala 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr XXII/433/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Chorzowie, wprowadza się następujące zmiany: 

1. Treść § 5 otrzymuje brzmienie: 

"§ 5. Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, w oparciu o przepisy: 

1) ustawy o pomocy społecznej, 

2) ustawy o samorządzie gminnym, 

3) ustawy o samorządzie powiatowym, 

4) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

5) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

6) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

7) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

8) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

9) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", 

10) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

11) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

12) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

13) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
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14) ustawy o systemie oświaty, 

15) ustawy o cudzoziemcach, 

16) ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

17) ustawy prawo energetyczne, 

18) ustawy o karcie dużej rodziny, 

19) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

20) ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 

21) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

22) ustawy o rachunkowości, 

23) ustawy o finansach publicznych, 

24) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi, 

25) ustawy kodeks postępowania administracyjnego, 

26) niniejszego statutu." 

2. Treść § 7 otrzymuje brzmienie: 

"§ 7.1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej określone ustawą o pomocy 

społecznej, za wyjątkiem zadań zastrzeżonych do kompetencji innych jednostek lub instytucji. 

2. Do zadań Ośrodka w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej 

należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych ustawą, 

2) organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

3) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

3. Ośrodek prowadzi obsługę zadania własnego gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych. 

4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów ustawy 

o świadczeniach rodzinnych. 

5. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń wychowawczych w rozumieniu ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. 

6. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń służących wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin  

"Za życiem". 

7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń dla opiekunów w rozumieniu ustawy o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

8. Ośrodek realizuje zadania w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń 

funduszu alimentacyjnego. 

9. Ośrodek realizuje zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

10. Ośrodek realizuje zadania w zakresie dodatku energetycznego w rozumieniu przepisów ustawy prawo 

energetyczne. 

11. Ośrodek realizuje zadania w zakresie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz 

z przepisami wykonawczymi w przedmiocie wystawiania upomnień i administracyjnych tytułów 

wykonawczych oraz kierowania wniosków o wszczęcie egzekucji." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Chorzów 

 

 

Krzysztof Hornik 
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