UCHWAŁA NR 635/XX/2020
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” i nadania Statutu
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1.
Z dniem 1 lipca 2020 r. tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Lublin wykonującą zadania
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”, zwany dalej
„Ośrodkiem”.
§ 2.
Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Lublin.
§ 3.
Nadaje się Statut Ośrodkowi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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Załącznik do uchwały Nr 635/XX/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2020 r.
Statut Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina”
§ 1.
Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy
Lublin.
§ 2.
Siedzibą Ośrodka jest Miasto Lublin.
§ 3.
1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Lublin.
2. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie
okresowego pobytu dziennego i całodobowego.
§ 4.
Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań realizowanych przez
Ośrodek określa regulamin organizacyjny.
§ 5.
Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Ośrodka na podstawie pełnomocnictw
udzielonych przez Prezydenta Miasta Lublin.
§ 6.
1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka wykonuje kierownik.
§ 7.
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Lublin przy pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie.
§ 8.
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
§ 9.
Majątek Ośrodka stanowią składniki mienia komunalnego Gminy Lublin przekazane Ośrodkowi w zarząd
w celu realizacji zadań statutowych.
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