
UCHWAŁA NR XVI/131/2020
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. 
poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1649) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubartowie w brzmieniu, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lutego 2020 r.

Poz. 1070



Załącznik do uchwały Nr XVI/131/2020 

Rady Miasta Lubartów 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

STATUT 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie działa na podstawie: 

1) uchwały Nr XIII/55/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lubartowie z dnia 14 marca 1990 r. 

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie; 

2) postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, zwany dalej MOPS, jest jednostką 

organizacyjną Gminy Miasto Lubartów nieposiadającą osobowości prawnej. 

§ 3. Siedzibą MOPS jest miasto Lubartów. 

II. Przedmiot działania 

§ 4. 1. MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami. 

2. MOPS realizuje także zadania gminy z zakresu pomocy społecznej określone uchwałami Rady 

Miasta Lubartów. 

§ 5. 1. Celem pomocy udzielanej przez MOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego 

usamodzielnienia osób lub rodzin zwracających się o pomoc oraz ich integracja ze środowiskiem. 

2. Do podstawowych zadań MOPS należy w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej; 

2) przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług; 

3) prowadzenie pracy socjalnej; 

4) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione; 

6) opracowywanie i realizowanie programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne 

w mieście Lubartów; 

7) koordynacja spraw związanych z pomocą społeczną; 

8) przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów       

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

9) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach: 

a) świadczeń rodzinnych, 

b) zasiłku dla opiekuna, 
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c) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych 

i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużnika, 

d) dodatku mieszkaniowego i zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

e) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 

10) wykonywanie zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

11) udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych; 

12) realizowanie zadań określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

13) realizowanie zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny oraz w zakresie realizacji 

programu Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodzimy Zastępczej; 

14) realizowanie rządowego programu „Dobry start”; 

15) inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę 

poziomu życia osób i rodzin. 

III.  Zarządzanie, finanse, organizacja 

§ 6. 1. MOPS zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, na podstawie pełnomocnictw                          

i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Lubartów. 

2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz 

kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. 

§ 7. MOPS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 8. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań realizowanych 

przez MOPS określa regulamin organizacyjny, ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów. 

§ 9. Majątek MOPS stanowią składniki mienia komunalnego Gminy Miasto Lubartów przekazane 

Ośrodkowi w zarząd, w celu realizacji zadań statutowych MOPS. 

§ 10. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz Miasta Lubartów. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 11. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 
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