
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 149/7/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 lipca 2019 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  58/1/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
23 stycznia 2014 r. w  sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Pogotowia
Opiekuńczego w Lublinie 

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  506),  art.  92 ust.  1  pkt  2  i  ust.  2  ustawy z dnia
5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  511)  oraz
§ 8 Statutu Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały
nr  610/XXIV/2012  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  18  października  2012  r.  w  sprawie
zmiany  uchwały  nr  1000/XL/2010  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  25  marca  2010  r.
w  sprawie  reorganizacji  Pogotowia  Opiekuńczego  w  Lublinie  zarządzam,
co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  organizacyjnym  Pogotowia  Opiekuńczego  w  Lublinie
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 58/1/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
23  stycznia  2014  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  organizacyjnego  Pogotowia
Opiekuńczego  w  Lublinie,  zmienionego  zarządzeniem  nr  121/5/2018  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 29 maja 2018 r., wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pogotowie realizuje zadania przewidziane dla:

     1) placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego – 16 miejsc;

     2) placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – 14 miejsc.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

         Zadaniem Pogotowia jest zaspokajanie całodobowych potrzeb życiowych
wychowanków  zgodnie  z  obowiązującymi  standardami,  praca  z  rodziną
wychowanków w celu umożliwienia powrotu do rodziny lub gdy jest to niemożliwe
dążenie  do  przysposobienia,  a  także  przygotowanie  wychowanków
do samodzielnego życia.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

                                                                                       Prezydent Miasta Lublin

                                                                                               (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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