
UCHWAŁA NR XLVII/618/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Placówki Wsparcia 
Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6a, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2016 roku, poz. 446 z późn. 
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz 
ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. 
Dz.U. z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje.

§ 1. 

1. Tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną – Placówkę Wsparcia Dziennego pod nazwą 
„Przystanek Błonie”, zwaną w dalszej części „Placówką”.

2. Siedziba Placówki będzie się znajdować w Sandomierzu przy ul. Błonie 55.

§ 2. 

Placówka zostanie wyposażona w nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Błonie 

55 w Sandomierzu.

§ 3. 

Placówce  nadaje się statut, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Placówka rozpocznie swoją działalność nie wcześniej niż w momencie spełnienia wymagań 

lokalowych i sanitarnych uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać 

lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1630).

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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Załącznik do Uchwały Nr        
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia …………….. 
 

STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 
„Przystanek Błonie” 

 
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
1. Placówka wsparcia dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” zwana dalej "Placówką" jest 

jednostką organizacyjną Gminy Sandomierz, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą 
w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedziba Placówki mieści się w Sandomierzu przy ul. Błonie 55. 
3. Terenem działania Placówki jest Miasto Sandomierz. 
 

§ 2. 
Placówka Wsparcia Dziennego działa na podstawie: 
1. ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, 

poz. 446 z późn. zm.), 
2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. 

Dz. U. z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.), 
3. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późn. zm.), 
4. ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałania narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 

783 z późn. zm.),  
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 

roku, poz. 1390), 
6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 

1870 z późn. zm.), 
7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu, 
8. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, 
9. Gminnego Programu Wspierania Rodziny,  
10. niniejszego Statutu i innych obowiązujących przepisów prawa. 

 
Rozdział 2. 

Cele i zadania Placówki 
 

§ 3. 
1. Placówka Wsparcia Dziennego realizuje zadania wynikające w przepisów wymienionych w § 

2 niniejszego Statutu. 
2. Do zakresu zadań Placówki „Przystanek Błonie” należy w szczególności:  

1) wzmacnianie roli i funkcji rodziny, 
2) rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 
3) podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 
4) zapewnienie opieki i wychowania dziecka, 
5) pomoc w nauce, edukacja wyrównawcza, 
6) organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań, 

Id: 2C76EE30-1EEB-4C5D-915A-0AF20ED9869F. Uchwalony Strona 1



2 

 

7) realizacja programów profilaktycznych, 
8) udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, 
9) organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych, 
10) współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego i 

psychologiczno – pedagogicznego, 
11) poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem 

alkoholowym, przemocy w rodzinie. 
3. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny opracowany przez 

kierownika, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Sandomierza. 
 

Rozdział 3. 
Organizacja i zarządzanie 

 
§ 4. 

1. Placówką kieruje Kierownik Placówki, który reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność za organizację działania i funkcjonowanie. 

2. Kierownika Placówki zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sandomierza. 
3. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez 

Kierownika Placówki. 
4. Kierownik Placówki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w Placówce. 
5. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Placówki w formie 

zarządzeń, regulaminów. 
6. Kierownik Placówki składa Radzie Miasta corocznie sprawozdanie z działalności Placówki  

i przedstawia potrzeby w zakresie realizowanych zadań w terminie wynikającym z planu 
pracy Rady. 

7. Obsługę organizacyjną i administracyjną Placówki prowadzi Centrum Usług Wspólnych w 
Sandomierzu. 

8. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny. 
9. Placówka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze w godzinach 

dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. 
 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

 
§ 6. 

1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek 
budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy opracowany przez 
Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Sandomierza. 

3. Działalność Placówki  jest finansowana z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań 
własnych. 

4. Obsługę finansową Placówki  prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. 
5. Kierownik w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych zaciąga zobowiązania pieniężne 

do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Placówki. 
6. Placówka gospodaruje powierzonym jej mieniem komunalnym. 
7. Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem ponosi Kierownik Placówki. 
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Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 7. 

 
1. Zmian w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia. 
2. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 697 z późn. zm.) obowiązek wspierania rodzin

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na

jednostkach samorządu terytorialnego, a jedną z podstawowych form wsparcia rodzin jest

objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego (art. 18 ust. 1 cytowanej

wyżej ustawy). 

Rejon usytuowany przy ul. Błonie w Sandomierzu jest zaniedbany pod względem

kulturalno-oświatowym, jest oddalony od wszelkich form życia kulturalnego i instytucji, w których

jest możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspierania inicjatyw społecznych.

Placówka „Przystanek Błonie” stworzy możliwość włączenia się mieszkańców tej okolicy

do tworzenia lokalnej kultury, kultywowania tradycji, wspólnego przeżywania ważnych świąt-

wydarzeń, rozwoju osobistego oraz integracji. Dzieci i młodzież z tej okolicy będą miały

zapewnioną opiekę po zajęciach w szkole, pomoc w nauce oraz możliwość spędzania

bezpiecznie i twórczo czasu wolnego. Ponadto Placówka będzie udzielać pomocy

w obszarach oddziaływań terapeutycznych, psychologicznych oraz szeroko pojętej profilaktyki.
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