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Projekt

Uchwala Nr ....../.. ....12020
Rady Miasta Lubartdw

zdnia

2020r.

w sprawie: przyjgcia Statutu Miejskiego O5rodka Pomocy Spolecznej w Lubartowie

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.LI.z2019 r. po2.506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. I 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. po2.869, 1649) Rada Miasta Lubart6w
uchwala, co nastgpuje:

$1

Nadaje sig Statut Miejskiemu OSrodkowi Pomocy Spolecznej w Lubartowie w brzmieniu,
stanowi4cym zalqcznik do niniejszej uchwaly.

$2
Traci moc uchwala Nr XVIV105l20l6 Rady Miasta Lubart6w z dnia 22 czerwca 2016 r. w
sprawie Statutu Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Lubart,rwie.
$3
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta.

$4
Uchwala wchodzi w ?ycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Lubelskiego.

Przewodni czqcy Rady Miasta
t[]rzcgt rz Gregororvicz

Z MIAS'th

STATUT
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W LUBARTOWTE

I. Postanowienia og6lne
$1
Miejski osrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie dzialana podstawie:
1)uchwatyNrXIIV55/g0MiejskiejRadyNarodowejwLubartowie zdnia14marcal99Or.
w sprawie utworzenia Osrodka Pomocy Spolecznej w Lubartowie;
2) postanowieri niniej szego Statutu.

$2
Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie, zwany dalej MOPS, jest jednostk4 organizacyjn4
Gminy Miasto Lubart6w nieposiadaj4c4 osobowoSci prawnej.
$3

Siedzib4 MOPS jest miasto Lubart6w.

II. Przedmiot dzialania
$4
L MOPS realizuje zadania wtrasne gminy oraz zadania zlecone z zaliresu administracji rz4dowej
okre6lone ustaw4 o pomocy spolecznej i innymi ustawami.
2.
MOPS realizuje tak2e zadania gminy z zakresu pomocy spolecznej okredlone uchwalami Rady
Miasta Lubart6w.

$s

1.

2.

Celem pomocy udzielanej przez MOPS jest wspieranie os6b i rodziu w wysilkach zmierzaj4cych
do zaspakajania niezbgdnych potrzeb i umoZliwienie im irycia w warunkach odpowiadaJ4cych
godnoSci czlowieka oraz w miarg mozliwoSci doprowadzenie do 2yciowego usamodzielnienia
os6b lub rodzin zwracajqcych sig o pomoc oraz ich integracja ze srocowiskiem.
Do podstawowych zadari MOPS naleZy w szczeg6lno6ci:
1) przyznawanie i wyplacanie Swiadczeri wynikaj4cych z ustawy o rromocy spolecznej;
2) przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usfug;

3) prowadzenie pracy socjalnej;
4) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
5) oplacanie skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione;
6) opracowywanie i realizowanie program6w i projekt6w odpowiacaj4cych na potrzeby
spoleczne w mieScie Lubart6w;;

7) koordynacja spraw zxvi4zanychz pomoc4 spoleczn4;
8) przyznawanie uprawnieri do bezplatnych Swiadczeri

9)

zdrowotnych na podstawie przepis6w

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowi,r;
prowadzenie postgpowari oraz wydawanie decyzji w sprawach:

a) Swiadczerirodzinnych
b) zasilku dla opiekuna;
c) Swiadczeri z funduszu alimentacyjnego,
d)
e)

al

w tym przeprowadzanie wyrviad6w

imentacyj nych i odbieranie oSwiad czert maj1tkowych od dluzn ika;

dodatku mieszkaniowego i zryczaltowanego dodatku energelycznego;
Swiadczeri pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
10) wykonywanie zadan gminy w zakresie przeciwdzialaniaprzemooy w rodzinie;
11) udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeirywaj4cej trudnoSci w wypelnianiu lunkcji
op iekuriczo - wychowaw czy ch;
12) realizowanie zadan okreSlonych ustaw4 o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci;
13) realizowanie zadan zwi4zanych z ustaw4 o Karcie Du2ej Rodziny oraz w zakresie realizacji
programu Lubartowska Karta Du2ej Rodziny 3+ i Rodzimy Zastgpczej;
l4) realizowanie rz4dowego programu,,Dobry start";

15) inne zadania wynikaj4ce z rzqdowych program6w pomocy spolecznej, maj4ce na celu
ochrong poziomu rycia os6b i rodzin.

lll.

Zarzqdza n ie, fi na nse, o rga n izacja
$6
l. MOPS zarzqdza i reprezentuje na zewnqtrz Dyrektor, na podstawie pelnomocnictw
i upowa2nieri udzielony ch przez Burmistrza M iasta Lubart6w
2. Dyrektor kieruje prac4 OSrodka prry pomocy ZastEpcow Dyrektora. Gl6wnego Ksiggowego oraz
kierownik6w poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych.
$7
MOPS jest pracodawc4 w rozumieniu przepis6w prawa pracy.
$8
Strukturg organizacyjnq, zasady funkcjonowania oraz szczeg6lowy zakres zadah realizowanych przez
MOPS okreSla regulamin organizacyjny, ustalony zarz1dzeniem Burmistrza Miasta Lubart6w.
$e
Maj4tek MOPS stanowi4 skladniki mienia komunalnego Gminy Miasto Lubart6w przekazane
Odrodkowi w zarz4d, w celu realizacji zadari statutowych MOPS.
$10
Nadz6r nad dzialalnoSci4 MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Lubart6w.

IV. Postanowienia kofcowe
$ 11
zmiany Statutu mog4 byi dokonane w trybie wlasciwym dla jego ustalenia.

UZASADNIENIE

W zwi4zku z planowanym przekazaniem zadafi do realizacji Miejskiemu OSrodkowi Pomocy
Spolecznej w Lubartowie w zakresie prowadzenia postgpowari wynikaj1cych z ustawy o pomocy
paristwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o Karcie Du2ej Rodziny oruz programu ,,Lubartowska
Karta Dt2ej Rodziny 3+ i Rodziny Zastgpczej, a takhe realizowanie rz4dowego programu ,,Dobry
Start".
Powy2sze wi42e sig z konieczno6ci4 utworzenia w O6rodku dzialu realizuj4cego ww. zadania

i

wprowadzenia

w obowi4zuj4cym Statucie zmian, zwi1zanych z

poszerzeniem dotychczasowych

zadari Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej.

Doprecyzowany r6wnieZ zostal zapis dotycz1cy zarz4dzania prac4 O6rodka.

W zrvi4zku z powyhsrym uzasadnione jest zatwierdzenie Statutu w brzmieniu okreSlonym
w przedloLonym projekcie uchwaly i uchylenie Statutu w obowi4zuj4cej dotychczas treSci.
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