
Zał�cznik Nr 1 do Uchwały NR VII/62/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
 
 
Statut O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
 

Rozdział l 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 .O�rodek Pomocy Społecznej działa na podstawie: 
1. Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu Nr XI/52/90 z dnia 27 kwietnia 

1990r. w sprawie powołania jednostki bud�etowej – O�rodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu;  

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1591 z pó�n. zm.); 

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 
z pó�n. zm.); 

4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z pó�n. 
zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie; 

5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 
z pó�n. zm.); 

6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 
poz. 992 z pó�n. zm.); 

7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o post�powaniu wobec dłu�ników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86 poz. 732 z pó�n. zm.); 

8. Niniejszego Statutu; 
9. Regulaminu organizacyjnego O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

  
§ 2.1. O�rodek Pomocy Społecznej jest jednostk� organizacyjn� Gminy Sandomierz utworzon� do realizowania: 

* zada� własnych gminy z zakresu pomocy społecznej,  
* pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe, 
* zada� wynikaj�cych z gminnej strategii przeciwdziałania alkoholizmowi, 
* zada� zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej,  
* �wiadcze� rodzinnych,  
* programów rz�dowych, 
* zada� wynikaj�cych z ustawy o post�powaniu wobec dłu�ników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej, 
* zada� wynikaj�cych z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, 
* zada� wynikaj�cych z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania”. 
2. Obszar działalno�ci O�rodka stanowi Miasto Sandomierz. 
3. O�rodek jest jednostk� bud�etow� finansowan� z bud�etu Gminy Sandomierz oraz 
bud�etu Wojewody �wi�tokrzyskiego poprzez bud�et Gminy Sandomierz. 
 
§ 3. O�rodek realizuje: 
1. zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikaj�ce 
z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 
z pó�n. zm.), w tym programy rz�dowe i gminne strategie; 
2. Zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych 
( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z pó�n. zm.); 



3. Zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z pó�n. zm. ); 
4. Zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze� 
społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74 z pó�n. zm.); 
5. zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o �wiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z pó�n. zm.);  
6. zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 
(Dz. U. Nr 71 poz. 734 z pó�n. zm); 
7. Zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o post�powaniu wobec 
dłu�ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86 poz. 732 z pó�n. 
m.); 
8. zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493) ; 
9. zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego" Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania" ( Dz. U. Nr 267 poz. 2259); 

 
Rozdział II 

Cel i zadania O�rodka 
 
§ 4.1. Zadaniem O�rodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebuj�cym. 
2. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezb�dnych potrzeb �yciowych osób 
i rodzin oraz umo�liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj�cym godno�ci 
człowieka. Pomoc społeczna powinna w miar� mo�liwo�ci doprowadzi� do �yciowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze �rodowiskiem. Pomoc społeczna jako 
instytucj� polityki społecznej pa�stwa i samorz�du gminnego ma na celu umo�liwienie 
osobom i rodzinom przezwyci��ania trudnych sytuacji �yciowych, których nie s� w stanie 
pokona� wykorzystuj�c własne �rodki i uprawnienia. 
3. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmuj� w szczególno�ci: 
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 
rozbudow� niezb�dnej infrastruktury socjalnej, 
2) analiz� i ocen� zjawisk rodz�cych zapotrzebowanie na �wiadczenia pomocy 
społecznej, 
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustaw� �wiadcze� - rodzaj, forma i rozmiar 
�wiadczenia powinny by� odpowiednie do okoliczno�ci uzasadniaj�cych udzielenie 
pomocy. �wiadczenie pomocy społecznej powinno słu�y� równie� umacnianiu rodziny. 
4) pobudzenie społecznej aktywno�ci w zaspokajaniu niezb�dnych potrzeb �yciowych 
osób i rodzin. 
5) prac� socjaln� rozumian� jako działalno�� zawodow� skierowan� na pomoc osobom 
i rodzinom w odzyskaniu zdolno�ci do funkcjonowania w społecze�stwie oraz tworzenie 
warunków sprzyjaj�cych temu celowi. 
 
§ 5.1. O�rodek realizuje zadania własne Gminy i zlecone z zakresu pomocy społecznej 
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 
2. Do zada� własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowi�zkowym 
realizowanych przez Gmin� nale�y: 
1) udzielenie schronienia, posiłku, niezb�dnego ubrania osobom tego pozbawionym, 
w tym osobom bezdomnym, 
2) prowadzenie oraz zapewnienie miejsc w placówkach opieku�czo - wychowawczych 
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych. 



3)organizowanie i �wiadczenie usług opieku�czych, w tym specjalistycznych w miejscu 
zamieszkania, z wył�czeniem specjalistycznych usług opieku�czych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych  
5) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na �wiadczenia 
zdrowotne osom bezdomnym oraz innym osobom nie maj�cym dochodu i mo�liwo�ci 
uzyskania �wiadcze� na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. 
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 
w wyniku zdarzenia losowego, 
8) praca socjalna, 
9) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym, 
10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
11) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatno�ci za pobyt 
mieszka�ca gminy w tym domu 
12)do�ywianie dzieci 
13) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osob� która rezygnuje 
z zatrudnienia z uwagi na konieczno�� sprawowania bezpo�redniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ci��ko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkuj�cym matk� 
ojcem lub rodze�stwem. 
14) zapewnienie �rodków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji 
wymienionych zada� 
3. Do zada� własnych gminy z zakresu pomocy społecznej nale��: 
1) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i o�rodkach wsparcia 
o zasi�gu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj�cych opieki, 
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 
3) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 
zasiłków, po�yczek oraz pomocy w naturze; 
4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikaj�cej z rozeznanych potrzeb gmin 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 
4. O�rodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz�dowej, które 
obejmuj�: 
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre�lonych w przepisach 
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych 
zwi�zanych z kl�sk� �ywiołow� lub ekologiczn�, 
4) organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych usług opieku�czych w miejscu 
zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury �rodowiskowych domów samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 
6) zadania wynikaj�ce z rz�dowych programów pomocy społecznej maj�cych celu 
ochron� poziomu �ycia osób i rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia 
7) zapewnienie �rodków na wynagrodzenia pracowników realizuj�cych te zadania. 
 
§ 6. O�rodek realizuje zadania własne gminy wynikaj�ce z ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, które obejmuj�: 
1) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, 



2) wstrzymywanie, stwierdzenie wyga�ni�cia decyzji oraz odmowa przyznania dodatków 
mieszkaniowych, 
3) przeprowadzanie wywiadu �rodowiskowego w celu ustalenia faktycznego stanu 
maj�tkowego wnioskuj�cego o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 
4) zaplanowanie �rodków w bud�ecie gminy na dodatki mieszkaniowe. 
 
§ 7. O�rodek realizuje tak�e zadania wynikaj�ce z ustawy o �wiadczeniach rodzinnych, 
a w szczególno�ci : 
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: 
* dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 
* dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
* rozpocz�cia roku szkolnego 
* podj�cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
* dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
1a) wypłacanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
1b) przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
2) przyznawanie i wypłacanie �wiadcze� opieku�czych : 
* zasiłku piel�gnacyjnego 
* �wiadczenia piel�gnacyjnego 
3)opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób uprawnionych 
do �wiadcze� opieku�czych z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym  
4)przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji i ich rozliczanie . 
 
§ 7a O�rodek realizuje zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. 
o post�powaniu wobec dłu�ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
w szczególno�ci : 
1) ustalanie uprawnie�, przyznawanie i wypłacanie �wiadcze� w formie zaliczki 
alimentacyjnej, 
2) współpraca z komornikami s�dowymi w zakresie ustalania uprawnie� do �wiadczenia 
w formie zaliczki alimentacyjnej oraz wszcz�cia post�powania wobec dłu�ników 
alimentacyjnych zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,  
3) współpraca z wła�ciwym urz�dem pracy w celu aktywizacji zawodowej dłu�nika 
alimentacyjnego, 
4) podejmowanie działa� w celu �cigania z urz�du dłu�nika alimentacyjnego uchylaj�cego 
si� od �wiadczenia zobowi�za� alimentacyjnych, 
5) kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłu�nika, 
6) dokonywanie rozlicze� pomi�dzy wypłaconymi �wiadczeniami a wyegzekwowanymi 
alimentami, 
7) sporz�dzanie wniosków o przyznanie dotacji oraz sprawozda� rzeczowo- finansowych 
o wydatkach . 
 
§ 8 O�rodek realizuje zało�enia gminnej strategii przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez 
prowadzenie dwóch �wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzie�y z rodzin 
z problemem alkoholowym, których celem jest: 
* eliminowanie zaburze� zachowania dzieci i młodzie�y 
* łagodzenie niedostatków wychowawczych  



* działania profilaktyczne, zapobieganie uzale�nieniom i marginalizacji dziecka 
* zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce. 
* rozwijanie zainteresowa� i uzdolnie�. 
 
§ 9. W ramach zada� zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, O�rodek prowadzi 
�rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
i z Zaburzeniami Psychicznymi. Cele i zadania �rodowiskowego Domu Samopomocy 
zostały okre�lone w uchwale Nr VII/69/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
28.08.2003r. w sprawie utworzenia �rodowiskowego Domu Samopomocy 
w Sandomierzu, zmienionej uchwał� Nr IX/79/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
29.10.2003r. oraz statucie b�d�cym zał�cznikiem do powy�szej uchwały ze zmianami 
dokonanymi uchwał� Nr XXXI/292/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30.11.2005r. 
oraz uchwał� Nr XXXIX/384/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18.10.2006r 
 
§ 9a. O�rodek realizuje zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez funkcjonowanie Punktu Interwencji 
Kryzysowej, a w szczególno�ci: 
a) przeprowadzenie poradnictwa i podejmowanie interwencji na rzecz osób i rodzin 
b�d�cych w stanie kryzysu, 
b) zapobieganie przej�ciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolno�ci 
psychospołecznej, 
c) przywrócenie równowagi psychicznej i umiej�tno�ci samodzielnego radzenia sobie ofiar 
przemocy, 
d) osobie dotkni�tej przemoc� w rodzinie: 
- udzielanie poradnictwa socjalnego i psychologicznego, 

podejmowanie interwencji kryzysowej i wsparcia przy współpracy z Policj�, 
- ochrona przed dalszym krzywdzeniem. 
 

Rozdział III 
Organizacja O�rodka 

 
§ 10.1. O�rodkiem kieruje Dyrektor i reprezentuje O�rodek na zewn�trz. 
2. Dyrektor O�rodka jest upowa�niony przez Burmistrza do wydawania decyzji 
administracyjnych. 
3. Dyrektor podejmuje decyzj� samodzielnie, działaj�c zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialno��. 
4. Dyrektor O�rodka składa Radzie Miasta corocznie sprawozdanie z działalno�ci 
O�rodka i przedstawia potrzeby w zakresie realizowanych zada� w terminie wynikaj�cym 
z planu pracy Rady. 
5. Dyrektor O�rodka sprawuje w ramach obowi�zku nadzoru kontrol� nad 
funkcjonowaniem O�rodka. 
6. Dyrektor jest odpowiedzialny przed Burmistrzem za jego działalno��, a w szczególno�ci 
za nale�yt� organizacj� pracy oraz za prawidłowe i sprawne wykonywanie zada�. 
7. Dyrektora O�rodka zatrudnia, zaszeregowuje oraz zwalnia Burmistrz . 
8. Pozostałych pracowników O�rodka zatrudnia, zaszeregowuje i awansuje oraz zwalnia 
Dyrektor O�rodka . 
9. W czasie nieobecno�ci Dyrektora jego obowi�zki pełni zast�pca Dyrektora O�rodka lub 
osoba wytypowania przez Dyrektora.  
10.Akta osobowe Dyrektora O�rodka prowadzi Burmistrz, a akta osobowe pracowników 
Dyrektor O�rodka. 



 
§11.1. W skład O�rodka wchodz� nast�puj�ce sekcje i samodzielne stanowiska pracy: 
1. Dyrektor O�rodka; 
2. Zast�pca Dyrektora O�rodka; 
3. Główny ksi�gowy; 
4. Sekcja finansowa; 
5. Sekcja �wiadcze� rodzinnych; 
6. Kierownik sekcji organizacyjnej; 
7. Sekcja usług opieku�czych; 
8. Koordynator d/s komputeryzacji pomocy społecznej; 
9. Sekcja informatyczna; 
10. �rodowiskowy Dom Samopomocy; 
11. �wietlice socjoterapeutyczne; 
12. Pracownicy socjalni; 
13. Sekcja dodatków mieszkaniowych; 
14. Punkt interwencji kryzysowej;  
15. Administrator koordynuj�cy; 
16 Archiwum; 
17. sekcja organizacyjna ; 
18. Radca prawny. 
2. Szczegółow� struktur� organizacyjn� O�rodka okre�la schemat organizacyjny 
stanowi�cy zał�cznik nr 1 do niniejszego statutu. 
 
§ 12.1. O�rodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie 
z ustaleniami Rady Miasta Sandomierza. 
2. O�rodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej 
sprawie przez Wojewod� �wi�tokrzyskiego. 
3. O�rodek u�ywa podłu�nej piecz�ci o tre�ci: 
 
O�rodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu  
27-600 Sandomierz,  
ul. Słowackiego 17a.   
Identyfikator 005660592 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik Nr 1  do Statutu O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
 
 
 
Schemat organizacyjny  O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  
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