Urząd Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: sekretarz@lublin.eu, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.1.39.2020

Lublin, 25 lutego 2019 r.

Pani
Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.38.2020

Szanowna Pani Radna,
Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie możliwości
powołania Centrum Usług Społecznych (CUS) uprzejmie informuję, że w roku 2020 w mieście
Lublin nie jest planowane utworzenie ww. Centrum.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez
centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1818), CUS tworzy się w miastach powyżej
100 000 mieszkańców poprzez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka pomocy
społecznej (w CUS) lub przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej
od funkcjonującego ośrodka pomocy społecznej. Ustawa zakłada fakultatywność tworzenia
centrów.
Przywołany przez Panią Radną konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej jest pilotażem, w ramach którego istnieje możliwość ubiegania się o środki dla
czterech typów centrów usług społecznych. Zgodnie z założeniami konkursu (różniącymi się
w tym miejscu od zapisów ustawy), Gmina Lublin może przystąpić do konkursu wyłącznie
w ramach Typu 3 (centra działające na obszarze gminy powyżej 100 000 mieszkańców,
powstałe poprzez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku
do funkcjonującego w tym mieście OPS). Liczba projektów przewidzianych od dofinansowania
przez MRPiPS wynosi 4, maksymalna kwota, jaka zostanie przyznana na utworzenie jednego
centrum - 2 812 500 zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy,
zaś trwałość projektu od zakończenia jego realizacji wynosi 3 lata.
Gmina Lublin rozważała przystąpienie do ogłoszonego przez MRPiPS pilotażu, jednak
pojawiły się uzasadnione wątpliwości dotyczące zasadności powołania kolejnej jednostki
organizacyjnej oraz jakości usług, jakie miałyby być przez nią oferowane.
Pragnę przypomnieć, że mieszkańcy miasta korzystają obecnie z oferty instytucji
profesjonalnie przygotowanych i realizujących pełen zakres usług społecznych. Osoby

Nr dokumentu Mdok: 213920/02/2020/W

Strona 1 z 2

Urząd Miasta Lublin

wymagające pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania
osób niepełnosprawnych czy polityki prorodzinnej są objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie oraz jednostek podległych ośrodkowi (domów pomocy społecznej,
środowiskowych domów samopomocy, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia
i innych). Urząd Miasta, wraz ze szkołami, poradniami, domami kultury, Miejskim Urzędem
Pracy itp., realizuje zadania dotyczące edukacji publicznej, kultury, promocji i ochrony zdrowia,
kultury fizycznej i turystyki, ochrony środowiska, mieszkalnictwa, przeciwdziałania bezrobociu
czy pobudzania aktywności obywatelskiej. System pomocy i wsparcia funkcjonujący
w powyższym kształcie w mieście Lublin jest sprawdzoną formą, nie budzi zastrzeżeń co do
wysokiej jakości usług oferowanych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
pracowników (specjalistów). Tymczasem obsługa klientów „w jednym okienku" przez
pracowników powołanego CUS, w tak szerokim spektrum zadań jak wyżej wymienione,
nie gwarantuje uzyskania w pełni profesjonalnej pomocy. Byłoby to potencjalnie możliwe
w przypadku zaangażowania specjalistów wykonujących tę pracę w jednostkach Urzędu
Miasta i podległych, co skutkowałoby dublowaniem zarówno zatrudnienia, jak i usług. Z kolei
w przypadku przesunięcia etatów z jednostek Miasta do CUS, niezasadne stałoby się
utrzymywanie tych jednostek w dotychczasowym kształcie. W konsekwencji wymuszałoby to
również zmiany dotyczące dotychczas użytkowanej bazy lokalowej i związane z tym
dodatkowe koszty. W przypadku Miasta Lublin, które nie dysponuje własną powierzchnią
biurową, utworzenie nowej, odrębnej jednostki generowałoby koszt, który nie mógłby być
pokryty ze środków konkursowych. Nie bez znaczenia jest również wymóg zachowania
3- letniego okresu trwałości projektu po zakończeniu ministerialnego programu, tym samym
zobowiązanie samorządu do ponoszenia dodatkowych wydatków na wynagrodzenia,
utrzymanie bazy lokalowej, koszty administracyjno-biurowe i inne.
Ogłoszony przez MRPiPS konkurs jest pilotażem, rozwiązań które weszły w życie
1 stycznia 2020 r. Analiza założeń konkursu, praktyka dotychczasowego funkcjonowania
obszaru polityki społecznej oraz antycypacja kosztów, jakie w związku z przystąpieniem
do tworzenia CUS musiałaby ponieść Gmina sprawiają, że Lublin nie będzie przystępował do
pilotażowych rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo. Nie bez znaczenia pozostaje
także stanowisko Związku Powiatów Polskich z dnia 4 grudnia 2018 r. (pismo znak:
OR.A.0531/270/18), w którym podnoszony jest argument ograniczenia samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji sposobu realizacji zadań
publicznych, a także zasadne wątpliwości środowisk pomocy społecznej odnośnie spójności
systemu pomagania nie będzie spójny oraz ryzyka odpływu wykwalifikowanych kadr.
Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
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