
UCHWAŁA NR XXVI/283/2013  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 27 lutego 2013 r. 

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

 
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. h , art 40 ust. 2 pkt 2, art 41 ust. 1 , art 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1591; zm.: Dz.U. z r.2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113 poz.984, Nr 214 poz.1806; z r.2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z r.2002 Nr 153 poz.1271; z r.2004 Nr 102
poz.1055, Nr 116 poz.1203; z r.2002 Nr 214 poz.1806; z r.2005 Nr 172 poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005
Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z r.2008 Nr
180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z r.2009 Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z r.2010 Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106
poz.675, Nr 40 poz.230; z r.2011 Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz.887;
z r.2012, poz.567), Rada Miasta Sandomierza uchwala: 

§ 1 .  W załączniku do uchwały NR XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2012r. poz. 1598) wprowadza się zmiany: 

1. § 1 ust 4 otrzymuje brzmienie : 
"4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz 182);"  

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca
2004 o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ), w tym programy rządowe i gminne strategie;”  

3. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

"7. zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j
Dz. U. z 2012r. poz 1228 z późn. zm.)" 

4. § 3 ust.10 otrzymuje brzmienie: 
„10. zadania wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.)  

5. § 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

"7) zadania wynikające z ustawy z dnia 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U.
z 2012r. poz 1228 z późn. zm. )"  

6. § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
"4) zadania wynikające z ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U.

z 2013r. poz. 135 z późn. zm.);"  

7. § 8 ust. 7 otrzynuje brzmienie:  

"7. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiazki pełni osoba wyznaczona przez Dyrektora."  

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

§ 3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W Statucie Ośrodka wprowadzonym uchwałą NR XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21.03.2012 r.
wskazano głównego księgowego jako osobę zastępującą Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, co
jest równoznaczne z połączeniem funkcji dysponenta środków publicznych z funkcją płatnika. 

Takie unormowanie powoduje konieczność wyznaczania innego pracownika, który w okresie zastępstwa za
Dyrektora będzie wykonywał czynności głównego księgowego, albowiem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2009
o finansach publicznych jedna i ta sama osoba nie może zaciągać zobowiazań, dokonywać wstępnej kontroli oraz
wykonywać dyspozycji środkami pienieżnymi.  

Na przetrzeni roku 2012 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 07.09.2007 o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, zaś  w roku 2013 opublikowano teksty jednolite ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Biorąc powyzsze pod uwagę, dokonano zmiany publikacji
ustawy w Statucie.  
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