
UCHWAŁA NR XXI/260/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza 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 (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu stanowiący załącznik do uchwały 
Nr XLVII/621/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sposób następujący: 

1) § 1 ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„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) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

15) niniejszego statutu”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej określone w przepisach i dotyczące: 

1) pomocy społecznej; 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
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4) kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego; 

5) świadczeń rodzinnych; 

6) pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych; 

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

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

9) dodatków mieszkaniowych; 

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

11) udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa 
w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady   
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: „1. Świadczenie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). 2. Rada
gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania
w sprawach, o których mowa w ust. 1.”

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym
gminy. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia.

Przekazanie zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej uczniom i słuchaczom zamieszkałym
na terenie gminy Sandomierz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu wymaga konieczności
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w zakresie katalogu realizowanych przez
Ośrodek zadań oraz przepisów prawa,

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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