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UCHWAŁA
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie utworzenia Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i nadania statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. 6 pkt 5, 
art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 stycznia 2013 roku tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pod nazwą Centrum 
Interwencji Kryzysowej w Lublinie, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Lublin – miasta na prawach 
powiatu. 

§ 2. 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 

Z dniem 1 stycznia 2013 roku: 

1) pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wykonujący swoje obowiązki służbowe 
w Centrum Interwencji Kryzysowej, działającym jako komórka organizacyjna Ośrodka, stają się pracownikami 
jednostki budżetowej, o której mowa w § 1; 

2) mienie będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, służące realizacji zadań 
wykonywanych przez Centrum Interwencji Kryzysowej, działającym jako komórka organizacyjna Ośrodka, staje 
się mieniem jednostki budżetowej, o której mowa w § 1; 

3) zobowiązania i wierzytelności związane z realizacją zadań wykonywanych przez Centrum Interwencji 
Kryzysowej, działającym jako komórka organizacyjna Ośrodka, stają się zobowiązaniami i wierzytelnościami 
jednostki budżetowej, o której mowa w § 1. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik do Uchwały
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 grudnia 2012 r.

STATUT CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

§ 1. 

1. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, zwane dalej „CIK”, jest jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu. 

2. CIK jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

§ 2. 

Siedzibą CIK jest Miasto Lublin. 

§ 3. 

CIK realizuje zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu w zakresie podejmowania działań 
interwencji kryzysowej. 

§ 4. 

CIK realizuje swoje zadania w szczególności poporzez: 

1) świadczenie pomocy interwencyjnej, w tym: psychologicznej, prawnej, pedagogicznej oraz terapeutycznej 
osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu; 

2) prowadzenie całodobowego wsparcia dla rodzin i osób będących w stanie kryzysu, w tym w formie: telefonu 
zaufania, schronienia interwencyjnego, interwencji środowiskowych; 

3) współpracę ze służbami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na 
rzecz osób i rodzin dotkniętych kryzysem oraz problemem przemocy domowej; 

4) opracowywanie i wdrażanie interdyscyplinarnego systemu udzielania pomocy osobom i rodzinom dotkniętym 
kryzysem, ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemem przemocy w rodzinie; 

5) prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie takich zjawisk jak: przemoc domowa, 
uzależnienia, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, kryzysy osobiste. 

§ 5. 

1. CIK kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik CIK zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego 
przez Prezydenta Miasta Lublin. 

2. Kierownika CIK zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Lublin. 

§ 6. 

1. CIK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. Kierownik CIK jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników i wykonuje wszelkie 
czynności z zakresu prawa pracy w imieniu CIK. 

§ 7. 

Organizację, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań realizowanych przez CIK określa regulamin 
organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin. 

§ 8. 

Nadzór nad działalnością CIK sprawuje Prezydent Miasta Lublin przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Lublinie. 
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§ 9. 

CIK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

§ 10. 

Majątek CIK stanowią składniki mienia komunalnego będące w dyspozycji CIK, służące realizacji przypisanych 
zadań publicznych. 
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Uzasadnienie do Uchwały

Rady Miasta Lublin

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej jest zadaniem 
własnym powiatu. 

Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy ośrodek interwencji kryzysowej powinien funkcjonować jako odrębna 
jednostka pomocy społecznej. 

Obecnie zadania Miasta Lublin z zakresu interwencji kryzysowej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Lublinie, dlatego też powołanie nowej jednostki budżetowej nie powinno znacząco wpłynąć na 
wzrost wydatków Miasta Lublin przeznaczanych na realizację tego zadania. 

Mając powyższe na uwadze utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jako samodzielnej 
jednostki budżetowej Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu jest zasadne. 
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