U C H W A Ł A Nr IX/44/90
Miejskiej Rady Narodowej w Świdniku
z dnia 30 marca 1990r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku

Na podstawie art., 24 ustawy z dnia 20 lipca 1983r. o systemie rad narodowych
i samorządu terytorialnego /Dz. U. z dnia 1988. Nr 26, poz. 183 oraz Dz. U. z 1989. Nr 34,
poz. 178/ - ustala się co następuje:
§1
Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie ”Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku”
zwaną dalej ”Ośrodkiem”.
§2
Do zakresu działania Ośrodka należą sprawy z zakresu pomocy społecznej
i rehabilitacji społeczno-zawodowej inwalidów, a w szczególności:
1/

analizowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, działalności opiekuńczowychowawczej

oraz

rehabilitacji

społeczno-zawodowej

inwalidów,

a

także

organizowanie zaspokajania tych potrzeb.

2/

udzielanie świadczeń pieniężnych, w naturze i usługach osobom i rodzinom
zakwalifikowanym do pomocy społecznej w postaci:
- zasiłków stałych i rent socjalnych,
- zasiłków okresowych oraz z tytułu gruźlicy,
- zasiłków jednorazowych – celowych,
- zasiłków z tytułu klęsk żywiołowych,
- zasiłków dla rodzin żołnierzy,
- przyznawanie ryczałtów paliwowych dla inwalidów,
- wydawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń leczniczych,
- przyznawanie biletów kredytowych,
- kierowanie osób do domów pomocy społecznej stacjonarnych i dziennych,
- organizowanie pomocy obiadowej
- organizowanie usług opiekuńczych w domu podopiecznego poprzez współpracę
z PCK i PKPS,
- organizowanie innych form pomocy w naturze i usługach np. prania bielizny, domy
dziennego pobytu, stołówki, domy noclegowe itp.

- 2 3/

koordynowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

4/

powoływanie opiekunów społecznych i nadzór nad ich działalnością,

5/

współpraca

w

zakresie

pomocy

społecznej

z

samorządami

mieszkańców,

organizacjami społecznymi, placówkami służby zdrowia, szkołami, sądem rejonowym
i innymi instytucjami związanymi z realizacją zadań pomocy społecznej.
6/

zapewnienie opieki półstacjonarnej dzieciom do lat 3-ch rodziców pracujących.

§3
1.

Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, finansowaną z budżetu miasta
z działu 86 – opieka społeczna.

2.

Środki finansowe na utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka w 1990r. zapewni
Naczelnik Miasta poprzez ich wydzielenie z działów: 91 administracja państwowa
oraz 85 – zdrowie.
§4
Zasady prowadzenia działalności finansowej Ośrodka oraz zasady wynagradzania

pracowników określają przepisy prawa budżetowego i przepisy resortowe dotyczące
zakładów służby zdrowia i pomocy społecznej.

§5
Zobowiązuje się Naczelnika Miasta do nadania Ośrodkowi statutu regulującego
szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną Ośrodka.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Miasta Świdnika.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

