
Uchwała Nr 475/XXI/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. 110 ust. 
1, art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 
r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. 
zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Traci moc uchwała nr 1035/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 

roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik 
do uchwały nr 475/XXI/2012 
Rady Miasta Lublin 
z dnia 31 maja 2012 r. 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie 

Postanowienia ogólne 

§ 1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie działa na podstawie: 
1) uchwały nr XIV/81/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 

1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lublinie; 

2) uchwały nr 332/XXI/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2000 r. 
w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Miasta – Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lublinie i nadania tej jednostce nowej nazwy „Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie” oraz statutu; 

3) postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest 

wyodrębnioną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach 
publicznych. 

§ 3
Siedzibą Ośrodka jest Miasto Lublin. 

Zadania i cele Ośrodka 

§ 4
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych 

i zleconych gminy i powiatu określonych ustawami, zadania pomocy społecznej 
przyjęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych z organami administracji 
rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania wyznaczone do 
realizacji przez Prezydenta Miasta Lublin. 

§ 5
Celami Ośrodka są w szczególności: 
1) kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, 
możliwości i uprawnienia; 

2) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego; 
3) pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań; 
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4) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

5) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 
społecznej na terenie Miasta Lublin; 

6) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i rodzin; 

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi 
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi 
w celu realizacji zadań pomocy społecznej. 

Zasady organizacji i funkcjonowania Ośrodka 

§ 6
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest podstawową jednostką 

organizacyjną systemu pomocy społecznej Gminy Lublin-miasta na prawach powiatu 
w skład, którego wchodzą: Ośrodek oraz inne jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej Miasta Lublin, realizujące w sposób zintegrowany zadania publiczne na 
zasadach, w formach oraz trybach określonych ustawą o pomocy społecznej. 

§ 7
W Ośrodku wyodrębnia się piony jako zespoły zadań przyporządkowane 

poszczególnym zastępcom Dyrektora Ośrodka, którzy realizują przypisane im 
zadania przy pomocy: działów, zespołów, sekcji, wieloosobowych lub samodzielnych 
stanowisk pracy, funkcjonujących w ramach wyodrębnionych pionów. 

§ 8
Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy środowiskowej poprzez 

wyodrębnione organizacyjnie Filie, usytuowane w poszczególnych dzielnicach Miasta 
Lublin, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje właściwy zastępca Dyrektora 
Ośrodka. 

§ 9
W Ośrodku funkcjonują również samodzielne działy, sekcje i stanowiska pracy, 

niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania, bezpośrednio podległe 
Dyrektorowi Ośrodka. 

§ 10
Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka, zależności służbowe 

i funkcjonalne, liczbę i rodzaje pionów oraz strukturę organizacyjną określa regulamin 
organizacyjny Ośrodka ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin na wniosek 
Dyrektora. 

§ 11
Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zgodnie z zakresem 

pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Lublin. 

§ 12
1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do 

osób w nim zatrudnionych. 

Strona 2Id: LRIJO-MNOWD-QFKLT-RTRTK-SRCVG. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————



2. Dyrektor Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich 
pracowników. 

§ 13
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Lublin oraz inne 

organy, którym obowiązujące przepisy prawa nadały tego rodzaju uprawnienia. 

§ 14
Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta Lublin coroczne sprawozdanie z jego 

działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 15
Ośrodek, w zakresie ustalonym przez Prezydenta Miasta Lublin, prowadzi sprawy 

nadzoru w imieniu Prezydenta Miasta Lublin nad działalnością jednostek 
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów 
pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej, będących jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Lublin-miasta na prawach powiatu. 

§ 16
Ośrodek, w zakresie ustalonym przez Prezydenta Miasta Lublin, prowadzi sprawy 

nadzoru w imieniu Prezydenta Miasta Lublin w stosunku do podmiotów nie 
zaliczonych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania z zakresu 
pomocy społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone im do 
realizacji przez Gminę Lublin-miasto na prawach powiatu. 

Gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 17
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach 

publicznych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy. 
3. Szczegółowy tryb opracowywania, realizacji i rozliczania budżetu Ośrodka 

określają odrębne przepisy. 

§ 18
Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowią składniki 

mienia komunalnego będące w dyspozycji Ośrodka, służące realizacji przypisanych 
zadań publicznych. 
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