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Protokół Nr 14/4/2020 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  

w dniu 26 maja 2020 rok 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącej Komisji  
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Obecni zdalnie: radna Ewa Gracz, radny Andrzej Majewski 
Nieobecni: radna Kazimiera Bednarska. 
 
Zaproszeni: 
Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
 
Ad. 1 
Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 
 
Ad. 2 
Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Sandomierza. 

6. Sprawy różne, wnioski. 
7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano:  4 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie 

nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
 
Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie powyższego projektu uchwały 

Pani Izabeli Szczepańskiej – zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  
Przedstawicielka OPS-u poinformowała, że zgodnie z art. 90m ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty: 
„1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, 
prezydent miasta).  
2. Rada Gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 
postępowania w sprawach, o których mowa w ust.1.”  

Udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem 
własnym Gminy. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenie różnic  
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w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających 
z trudnej sytuacji materialnej ucznia.  

Przekazanie zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej uczniom i słuchaczom 
zamieszkałym na terenie Gminy Sandomierz ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
wymaga konieczności zmiany statutu OPS-U w zakresie katalogu realizowanych przez 
Ośrodek zadań oraz przepisów prawa.  

Pani Szczepańska dodał, że OPS nigdy nie realizował zadań systemu oświaty pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym (zasiłki i stypendia socjalne) dla uczniów. Do tej pory 
powyższe zadanie realizowało Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.  
W dotychczasowym katalogu zdań OPS-u nie widniały zadania wynikające z gruntu ustawy  
o systemie oświaty. Zasadnym jest więc zmienić Statut Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Radny Wojciech Czerwiec zapytał czy wobec powyższego pracownik z Centrum Usług 
Wspólnych będzie musiał przejść do OPS-u w celu pełnienia tych obowiązków? 

Pani Izabela Szczepańska odpowiedziała, że zadanie będzie wykonywane  
z dotychczasową kadrą OPS-u.  

Przewodnicząca wobec braku pytań przystąpiła do głosowania nad ww. projektem 
uchwały. 
Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.  
 
Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 

 
Radna Mariola Stępień przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.  
Pani Izabela Szczepańska oznajmiła, że zaświadczenie o korzystaniu z pomocy 

udzielanej przez OPS stanowiło jeden z podstawowych dokumentów niezbędnych do 
przyznawania pomocy o charakterze socjalnym. Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje 
wiedzą na temat sytuacji życiowej mieszkańców, w tym również uczniów i ich rodzin,  
a wiedza ta jest oparta na informacjach zbieranych w trakcie codziennej pracy. 

Powyższa dokumentacja jest niezbędna do rozpatrywania wniosków o pomoc 
materialną dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Sandomierza. Załatwienie 
wszelkich formalności w jednym miejscu uprości i przyspieszy mieszkańcom możliwość 
ubiegania się o ww. pomoc. 

Brak pytań wśród Państwa radnych. 
Głosowano – 4 „za”- jednogłośnie.   
 
Ad.5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 

 
Przewodnicząca komisji przystąpiła do omówienia kolejnego projektu uchwały .  
Pani Izabela Szczepańska oznajmiła wszystkim obecnym na posiedzeniu Komisji, że 

udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym 
Gminy. Dotychczas to zadanie było realizowane przez Centrum Usług Wspólnych  
w Sandomierzu i dotyczyło pomocy, która udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic 
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w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających 
z trudnej sytuacji materialnej ucznia.  

Przedstawicielka OPS-u oświadczyła, że przekazanie zadań z zakresu udzielenia 
pomocy materialnej uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy Sandomierz 
wymaga ustalenia nowego Regulaminu.   

Radny Wojciech Czerwiec zapytał czy Regulamin CUW-u różni się od OPS-u? 
Pani Szczepańska, że Regulamin jest bardzo zbliżony do tego, który miał Centrum 

Usług Wspólnych.  
Radny dopytał, ile wynosi kryterium dochodowe by uzyskać stypendium? Ile 

stypendiów jest przyznawanych w ciągu roku? 
Odpowiedzi udzieliła Pani Izabela Szczepańska mówiąc, że jest to kwota 528 zł./os.  

w rodzinie, a udzielono około 100 stypendiów rocznie. Wszystko zależy od środków 
zewnętrznych pozyskanych na ten cel.   

Radna Ewa Gracz zapytała, czy pojawi się informacja przeznaczona dla rodziców dzieci 
odnośnie nowego trybu przyznawania stypendiów? 

Przedstawicielka OPS-u oznajmiła, że jeśli powyższa uchwała zostanie podjęta na 
najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza, to niezwłocznie informacja o nowych zasadach 
zostanie przekazana rodzicom.   

Komunikat będzie udostępniony w wersji papierowej i elektronicznej, w Centrum 
Usług Wspólnych, Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu.   

Terminy składania dokumentów nie uległy modyfikacji (nadal do dnia 15 września).  
Zmienia się tylko organ ich przyznawania.  

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania. 
Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.  
 
 
Ad. 6  

Sprawy różne, wnioski komisji. 
Brak spraw różnych.  
Brak wniosków komisji.  
 
Ad. 7 

Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 
Komisji. 

 

Mariola Stepień- 

Zastępca Przewodniczącej Komisji  

 
Protokołowała:  
Marlena Lasek 
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 


