
Zał�cznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/ 167/2008 
 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 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. Niniejszego Statutu; 
6. Regulaminu organizacyjnego O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
 
 
§ 2.1. O�rodek Pomocy Społecznej jest jednostk� organizacyjn� Gminy Sandomierz. 
 2. Obszar działalno�ci O�rodka stanowi Miasto 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  
( T. j. 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. zm.); 
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. 2259z pó�n. m.); 
10. inne zadania i programy osłonowe o charakterze własnym i zleconym  

 
 

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 instytucja 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 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  
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 na celu ochron� 
poziomu �ycia osób i rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia 
7) zapewnienie �rodków na wynagrodzenia pracowników realizuj�cych te zadania. 
8) zadania wynikaj�ce z ustawy o �wiadczeniach rodzinnych,  
9)zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o post�powaniu wobec dłu�ników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
§ 6. O�rodek realizuje zadania własne gminy: 
1) wynikaj�ce z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
2) wynikaj�ce z zało�e� gminnej strategii przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez 

prowadzenie dwóch �wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzie�y z rodzin z 
problemem alkoholowym 

3) zadania wynikaj�ce z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
poprzez funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. 
 

 Rozdział III 
 

 Zasady gospodarki finansowej  
 

§ 7. 1. O�rodek prowadzi gospodark� finansow� jednostki bud�etowej.  
2. Działalno�� O�rodka jest finansowana z bud�etu gminy w zakresie realizacji zada� własnych  
3. �rodki finansowe na realizacje i obsług� zada� zleconych z zakresu administracji rz�dowej 
realizowanych przez gmin� zapewnia bud�et pa�stwa  

 
 
 



Rozdział IV 
Organizacja O�rodka 

 
 

§ 8.1. O�rodkiem kieruje Dyrektor i reprezentuje O�rodek na zewn�trz. Dyrektor wydaje 
zarz�dzenia wewn�trzne oraz wprowadza regulaminy dotycz�ce funkcjonowania OPS. Dyrektor 
wykonuje czynno�ci pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w OPS 
2. Dyrektor O�rodka jest upowa�niony przez Burmistrza do wydawania decyzji 
administracyjnych. Na wniosek dyrektora, Burmistrz Miasta mo�e upowa�ni� inn� osob� do 
wydawania decyzji administracyjnych. 
3. 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. 
4. Nadzór i kontrol� nad działalno�ci� O�rodka sprawuje Burmistrz Miasta  
5. Dyrektora O�rodka zatrudnia oraz zwalnia Burmistrz  
6. Pozostałych pracowników O�rodka zatrudnia oraz zwalnia Dyrektor O�rodka . 
7. W czasie nieobecno�ci Dyrektora jego obowi�zki pełni zast�pca Dyrektora O�rodka lub osoba 
wyznaczona przez Dyrektora.  
8.Struktur� organizacyjn� O�rodka ustala Dyrektor O�rodka w drodze regulaminu 
organizacyjnego zatwierdzanego przez Burmistrza Miasta Sandomierza  
9. 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 

 
Rozdział V  

Postanowienia ko�cowe 
 

§ 9. Wszelkie zmiany do Statutu mog� by� wprowadzone w formie przewidzianej do jego 
ustanowienia.  


