
UCHWAŁA NR XLVII/621/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza 
uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/227/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu, zmienioną Uchwałą Nr XXXVI/442/2016  z dnia 30 grudnia 2016 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU 

 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, zwany dalej ,,Ośrodkiem" został utworzony 

uchwałą Nr XI/52/90 Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu z dnia 27 kwietnia 1990r. 

w sprawie powołania jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu; 

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

4) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego; 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

12) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

14) niniejszego statutu. 

3. Ośrodek jest jednostką budżetową. 

4. Siedziba Ośrodka mieści się w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17a. 

5. Ośrodek obejmuje swoim działaniem obszar Gminy Sandomierz. 

 

Rozdział 2 

Zakres działania 

 

§ 2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

określone w przepisach i dotyczące: 

1) pomocy społecznej; 

2) świadczeń rodzinnych; 

3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych; 

4) dodatków mieszkaniowych; 

5) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

6) kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

7) przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

8) dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne; 

9) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

10) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLVII/621/2017

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 września 2017 r.
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Rozdział 3 

Organizacja Ośrodka 

 

§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 

2. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Dyrektora. 

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

4. Dyrektora Ośrodka zatrudnia oraz zwalnia Burmistrz. 

5. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka w formie zarządzeń, 

poleceń. 

6. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia 

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

7.Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka w drodze regulaminu organizacyjnego. 

8. Ośrodek używa podłużnej pieczęci o treści: 

„Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Słowackiego 17a 

27-600 Sandomierz 

Identyfikator 005660592”. 

 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

 

§ 4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków. 

§ 5. Gospodarka finansowa Ośrodka odbywa się według obowiązujących przepisów w ramach środków 

pochodzących z: 

1) dotacji celowych na zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

z budżetu państwa, przyznawanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego; 

2) dotacji celowych z budżetu gminy, przyznawanych przez Radę Miasta. 

§ 6. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada  Dyrektor. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

§ 7. Wszelkie zmiany do Statutu mogą być wprowadzone w formie przewidzianej do jego ustanowienia. 
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 5 września 2016r o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U 2016 poz. 1583) wprowadziła w art. 2 zmiany do ustawy z dnia
12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U 2016 poz. 930 z późń. zm.) w tym zmianę art. 111a ww.
ustawy.

Art. 111a. Połączenie gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
1. Gmina może połączyć:
1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych
z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych.
2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek wsparcia działa w strukturze
odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r.:
1. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki organizacyjne pomocy społecznej
niespełniające wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 111a, art. 112a i art. 113c ustawy,
o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą funkcjonować
na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne pomocy społecznej mogą
prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania określone odpowiednio w art. 111a, art. 112a
i art. 113c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Na podstawie uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta w Sandomierzu z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu został utworzony
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu przy ul. Katedralnej 5.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu funkcjonuje Środowiskowy Dom
Samopomocy w Sandomierzu na podstawie uchwały nr XXII/227/2016 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2 marca 2016r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Mając na uwadze powyższe z dniem 1 stycznia 2018 r. ŚDS będzie stanowił odrębną jednostkę
organizacyjną.

W związku z powyższym nadanie nowego statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu jest zasadne.
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