
UCHWAŁA NR XXXVII/387/2014
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 lutego 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. 

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), 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), wprowadza 
się zmiany: 

1. § 1 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

" 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.); 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze 
zm.);" 

2. § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych" ( t.j Dz. U. 
z 2013r. poz 1456 ze zm.)". 

3. § 3 ust 4 otrzymuje brzmienie: 

" zadania wynikające z ustawy z dnia 12 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j Dz. U. z 2013r. poz. 1442 ze zm.)". 

4. § 3 ust 6 otrzymuje brzmienie : 

"6. zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. 
Dz.U z 2013r. poz. 966 ze zm.)" 

5. W § 3 skreśla się ust 9. 

6. W § 3 dotychczasowy ust. 10 otrzymuje numer 9. 

7. W § 3 dotychczasowy ust. 11 otrzymuje numer 10. 

8. W § 3 po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 

„11. niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1385 ze zm.); 

12. niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 
z 2012r. poz. 1059 ze zm.)" 

9. W § 5 po pkt 8 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

"9) wypłacanie jednorazowego zasiłku powodziowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 
września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. 
Nr 234 poz. 1385 ze zm.); 

10) wypłacanie dodatku energetycznego wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.)." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Dyrektorowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXX/337/2013 z dnia 03.07.2013 Rada Miasta Sandomierza upoważniła Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 
z zakresu administracji publicznej- w sprawie przyznawania jednorazowego zasiłku powodziowego. 

Od dnia 01.01.2014r. obowiązuje ustawa z dnia 26.07.2013r. o zmianie ustawy - Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw, w świetle której, osoby uprawnione do dodatku 
mieszkaniowego będą mogły ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny. 

Rada Miasta Sandomierza uchwałą Nr XXXV/368/2013 z dnia 04.12.2013 r.upoważniła Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
dodatków energetycznych. 

W związku z powierzeniem Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu nowych zadań 
z zakresu administracji publicznej zasadna jest zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu poprzez uszczegółowienie, doprecyzowanie zadań realizowanych przez Ośrodek. 

W roku 2013 został opublikowany tekst jednolity ustawy o dodatkach mieszkaniowych, finansach 
publicznych, ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym dokonano zmiany publikacji 
ustaw w Statucie celem jego aktualizacji. 

Od 2014 r. Ośrodek nie będzie także realizował zadań wynikających z ustawy z dnia 29.12.2005 r. 
o ustanowieniu programu wieloletniego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" albowiem program 
obejmował lata 2006-2013 i z dniem 31.12.2013 r. stracił moc obowiązującą. W związku 
z powyższym wykreślono z par 3 Statutu zadanie. 
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