
UCHWAŁA NR XL/416/2014
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. 
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu zmienionej uchwałą Nr 

XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013r. oraz uchwałą 
Nr XXXVII/387/2014 z dnia 19 lutego 2014r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. 
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2012r. poz. 1598) zmienionego uchwałą Nr XXVI/283/2013 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 27 lutego 2013r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013r. poz. 1618), oraz uchwałą 
Nr XXXVII/387/2014 z dnia 19 lutego 2014r. wprowadza się zmiany: 

1. W § 3 po ust. 12 dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu : 

"13. zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów ( Dz. U. z 2014 r. poz 567); 

14. zadania wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 400 
z późn. zm.)". 

2. W § 5 po pkt 10 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: 

"11. ustalenie uprawnień i wypłata zasiłków dla opiekunów; 

12. zadania wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Dyrektorowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 4 kwietnia 

2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wprowadza nowe świadczenie - zasiłek 
dla opiekuna. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień 
wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia 
pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;2) od 
dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego 
określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu 
obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. 

Ustawa o zasiłku dla opiekuna w swojej treści odwołuje sie do ustawy o świadczeniach 
rodzinych. Realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych na terenie Gminy Sandomierz zajmuje 
się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. W związku z powyższym zasadne jest 
powierzenie Ośrodkowi nowego zadania ściśle związanego z realizowanymi zadaniami. 

W Dzienniku Ustaw z 2014r. pod pozycją 496 opublikowana została ustawa z dnia 14 marca 
2014r.o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe świadczenia 
dla kombatantów. 

Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz 
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna. Ustawa określa 
kryteria dochodowe przy ubieganiu się o pomoc pienieżną przez kombatantów. W świetle ustawy 
pomoc pieniężna może być przyznana jeśli dochód na osobę nie przekracza kwoty odpowiadającej: 

- 220% najniższej emerytury w przypadku osoby samotnie gospodarującej; 

-150% najniższej emerytury w przypadku osoby w rodzinie; 

-300 % najniższej emerytury w przypadku inwalidy wojennego lub wojskowego. 

Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie pomocy doraźnej - jednorazowej do wysokości 150% 
najniższej emerytury, a jeśli pomoc ma zostać przeznaczona na zakup wózka inwalidzkiego lub 
sprzetu rehabilitacyjnego do wysokości 300% najniższej emerytury. Pomoc pieniężna może zostać 
także przyznana w formie okresowej do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie. 

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zmian w Statucie poprzez wprowadzenie nowych zadań do 
realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
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