
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 126/6/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 41/5/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 maja
2018 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 995,
z  późn.  zm.),  §  7  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie
stanowiącego  załącznik  do  uchwały  nr  1193/XLV/2014  Rady Miasta  Lublin  z  dnia
16  października  2014  r.  w  sprawie  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Rodzinie
w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3378) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41/5/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11
w brzmieniu: 

„11) rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  warunków
       realizacji rządowego programu „Dobry start”.

2) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stanowisko pracy Inspektor ochrony danych;”;

3) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26

        Inspektor  ochrony  danych  wykonuje  w  szczególności  zadania  określone
        przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.”;

4) § 51 otrzymuje brzmienie:

„§ 51

        Wydział  pieczy zastępczej i  wspierania rodziny realizuje w szczególności
zadania gminy i powiatu oraz zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie
określone ustawą o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej,  zadania
określone  ustawą o wsparciu  kobiet  w ciąży i  rodzin „Za życiem” w zakresie
dotyczącym  asystenta  rodziny, zadania  z  zakresu  pomocy  dla  osób
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usamodzielnianych opuszczających placówki  dla  dzieci  i  młodzieży określone
ustawą  o  pomocy  społecznej,  zadania  z  zakresu  prowadzenia  mieszkań
chronionych dla  osób usamodzielnianych i  przyznawania  w nich  pobytu  oraz
zadania określone rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” w zakresie dotyczącym
przyznawania  świadczenia  dobry  start  na  dzieci  umieszczone  w  pieczy
zastępczej i dla osób  usamodzielnianych.”;

5) w § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział  ds.  rodzinnej  pieczy  zastępczej  i  asysty  rodzinnej  realizuje
     w szczególności zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
     pieczy  zastępczej,  w  tym:  organizatora  pracy  z  rodziną  i  organizatora
     rodzinnej  pieczy  zastępczej,  zadania  określone  ustawą  o  wsparciu  kobiet
     w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”  w  zakresie  dotyczącym  asystenta  rodziny
     oraz  zadania  określone  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie
     szczegółowych  warunków  realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start”
     w  zakresie  dotyczącym  przyznawania  świadczenia  dobry  start  na  dzieci
     umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.”;

6) w § 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział  ds.  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  wsparcia  dziennego
     i  usamodzielnień  realizuje  w  szczególności  zadania  określone  ustawą
     o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: zadania wspierania
     rodziny  w  zakresie  dotyczącym  placówek  wsparcia  dziennego  i  zadania
     dotyczące instytucjonalnej pieczy zastępczej, zadania z zakresu pomocy dla
     osób  usamodzielnianych  opuszczających  pieczę  zastępczą  i  placówki  dla
     dzieci  i  młodzieży  określone  ustawą  o  pomocy  społecznej  oraz  zadania
     określone  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  szczegółowych
     warunków  realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start”  w  zakresie
     dotyczącym przyznawania  świadczenia  dobry start  na  dzieci  umieszczone
     w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i dla osób usamodzielnianych.”;

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przyznawania  świadczeń  pieniężnych  i  ustalania  opłat  za  pobyt  dzieci
      w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;”,

c) w ust. 3 w pkt 1 litera a otrzymuje brzmienie:

„a) przyznawania  osobom  usamodzielnianym  pomocy  na  kontynuowanie
     nauki,  usamodzielnienie  i  zagospodarowanie  oraz  świadczenia  dobry
     start.”;

7) § 54 otrzymuje brzmienie: 

„§ 54

       Wydział  świadczeń socjalnych realizuje  w szczególności  zadania zlecone
gminie z zakresu administracji rządowej określone w ustawie  o: świadczeniach
rodzinnych,  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów,  pomocy  państwa
w wychowywaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, pomocy
osobom  uprawnionym  do  alimentów  oraz  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów
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w  sprawie  szczegółowych  warunków  realizacji  rządowego  programu  „Dobry
start”.”;

8) w § 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział  ds.  świadczeń  socjalnych  realizuje  w  szczególności  zadania
     z zakresu  przyznawania świadczeń określonych ustawą o: świadczeniach
     rodzinnych, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa
     w  wychowywaniu  dzieci,  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za  życiem”,
     rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  warunków
     realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start”  oraz  zadania  z  zakresu
     prowadzenia obsługi bazy danych.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przyznawania  świadczeń  określonych  ustawą  o:  świadczeniach
     rodzinnych, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa
     w wychowywaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz
     rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  warunków
     realizacji rządowego programu „Dobry start”;”;

9) w § 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział ds. osób zobowiązanych realizuje w szczególności zadania z zakresu
     zwrotu  nienależnie  pobranych  świadczeń  określonych  ustawą  o:
     świadczeniach rodzinnych,  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków dla  opiekunów,
     pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
     „Za  życiem”,  pomocy  osobom  uprawnionym do  alimentów,
     rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  warunków
     realizacji  rządowego  programu  „Dobry  start” oraz  zadania  wierzyciela
     Miasta Lublin w postępowaniu egzekucyjnym.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenia  postępowania  i  wydawania  decyzji  administracyjnych
     w sprawach  nienależnie  pobranych  świadczeń  określonych  ustawą o:
     świadczeniach rodzinnych,  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków dla  opiekunów,
     pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
     „Za  życiem”,  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  oraz
     rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  warunków
     realizacji rządowego programu „Dobry start”;”.

§ 2

Schemat  graficzny  struktury  organizacyjnej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Rodzinie w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w § 1,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
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§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                 (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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