
Uchwała Nr XIV/81/90 

Miejskiej Rady Narodowej 
w Lublinie 

z dnia 25 kwietnia 1990r. 
w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie 

 
 
 Na podstawie art. 24 ustawy z 20 lipca 1983r. o systemie rad narodowych 
i samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 1988r.: Dz. U. Nr 26, poz. 183 oraz 
Dz. U. Nr 34, poz. 178 z 1989 r.) uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1 

 Tworzy się jednostkę budŜetową o nazwie „Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lublinie”, zwaną dalej „Ośrodkiem”. 
 
 

§ 2 

 Do zakresu działania Ośrodka naleŜą sprawy z zakresu pomocy społecznej 
i rehabilitacji społeczno-zawodowej inwalidów, a w szczególności: 

1. analizowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, działalności opiekuńczej 
oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej inwalidów, a takŜe organizowanie 
zaspokajania tych potrzeb; 

2. udzielanie świadczeń pienięŜnych osobom zakwalifikowanym do objęcia 
pomocą społeczną poprzez przyznawanie zasiłków stałych, okresowych, dla 
rodzin Ŝołnierzy, z tytułu gruźlicy oraz zasiłków jednorazowych; 

3. świadczenie pomocy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych poprzez: 
- przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń leczniczych, 
- zabezpieczenie opieki punków PCK nad chorym w domu, 
- kierowanie działalnością dziennych domów pomocy społecznej, 
- organizowanie pomocy w naturze i usługach, 
- wydawanie biletów kredytowych, 
- zabezpieczenie opieki medycznej, 
- organizowanie pogrzebów podopiecznych, 
- organizowanie obiadów dla podopiecznych; 

4. koordynowanie i integrowanie działań organizacji i instytucji zajmujących się 
osobami wymagającymi pomocy i opieki społecznej; 

5. powoływanie opiekunów społecznych i nadzór nad ich działalnością; 
6. opracowywanie analiz i informacji z zakresu opieki społecznej; 
7. współpraca w zakresie pomocy społecznej z samorządem mieszkańców, 

organizacjami społecznymi, placówkami słuŜby zdrowia, stacją sanitarno-
epidemiologiczną, szkołami, sądem rejonowym i innymi instytucjami 
zainteresowanymi działalnością opiekuńczą; 

 



§ 3 

1. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, finansowaną z budŜetu 
miejskiego, z działu 86 – opieka społeczna. 

2. Środki finansowe na utworzenie i finansowanie Ośrodka w 1990r. zapewni 
Prezydent Miasta Lublina poprzez ich wydzielenie z działów: 
91 - administracja państwowa oraz 85 - ochrona zdrowia. 

 
§ 4 

Zasady prowadzenia działalności finansowej Ośrodka oraz zasady 
wynagradzania pracowników określają przepisy prawa budŜetowego i przepisy 
resortowe. 

 
 

§ 5 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Lublina do nadania Ośrodkowi statutu 
regulującego szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną Ośrodka. 

 
 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublina. 
 
 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


