
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 62/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 41/5/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 maja
2018 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie 

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
995, 1000, 1349 i 1432), § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
stanowiącego  załącznik  do  uchwały  nr  1193/XLV/2014  Rady Miasta  Lublin  z  dnia
16  października  2014  r.  w  sprawie  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Rodzinie
w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3378) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41/5/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie,  zmienionym zarządzeniem nr 126/6/2018 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2018 r., wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 14 w pkt 8 uchyla się lit. f;

2) w § 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, w skład którego
     wchodzi:

     a) Kierownik Działu,

     b) Sekcja  ds.  domów  pomocy  społecznej,  którą  tworzy  wieloosobowe
         stanowisko pracy ds. domów pomocy społecznej,

     c) Sekcja ds. ośrodków wsparcia, którą tworzy:

         - Kierownik  Sekcji,

         - wieloosobowe stanowisko pracy ds. ośrodków wsparcia;”;

3) uchyla się § 44;

4) w § 48: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sekcja  ds.  domów  pomocy  społecznej,  w  tym  wieloosobowe  stanowisko
             pracy  ds.  domów  pomocy  społecznej  realizuje  w  szczególności  zadania
             dotyczące:
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    1) kierowania,  umieszczania  i  ustalania  opłat  za  pobyt  w  domach  pomocy
        społecznej;

     2) realizacji  umów  zawartych  przez  Miasto  Lublin  z  organizacjami
         pozarządowymi na prowadzenie domów pomocy społecznej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sekcja  ds.  ośrodków  wsparcia,  w  tym  wieloosobowe  stanowisko  pracy
             ds. ośrodków wsparcia realizuje w szczególności zadania dotyczące:

    1) kierowania i ustalanie opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
                chronionych;

    2) realizacji  umów  zawartych  przez  Miasto  Lublin  z  organizacjami
                pozarządowymi na prowadzenie ośrodków wsparcia i innych placówek.”.

§ 2

Schemat  graficzny  struktury  organizacyjnej  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Rodzinie w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w § 1,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019 r.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

                     (-) Artur Szymczyk

                                                                                             Zastępca Prezydenta

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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