Do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych należą:
1) zadania gminy w zakresie:
a) promocji i ochrony zdrowia,
b) zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z zapisami
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
c) opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie,
d) obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii,
f) realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
g) współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością
społeczną, profilaktyką i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom
w mieście,
h) realizacji polityki prorodzinnej miasta,
i) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań gminy i powiatu z zakresu pomocy
społecznej, przekazanych do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
j) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
k) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w oparciu
o zadania dla samorządów gmin wynikających z Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego,
l) realizacji zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
m) prowadzenia spraw związanych z realizacją „Programu na rzecz społeczności
romskiej na lata 2014 – 2020” w zakresie ochrony zdrowia i rozwiązywania
problemów społecznych,
n) wydawanie Karty Dużej Rodziny,
o) realizacji polityki senioralnej,
p) współpracy z Miejską Radą Seniorów;
2) zadania powiatu w zakresie:
a) współpracy przy opracowywaniu wojewódzkiego planu funkcjonowania ratownictwa
medycznego,
b) rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
c) organizowania i zapewnienia usług o określonym standardzie w domach pomocy
społecznej o zasięgu gminnym,
d) współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie świadczen
przysługujących cudzoziemcom oraz poprawy sytuacji życiowej kombatantów i osób
represjonowanych,
e) zakładania, łączenia, prowadzenia, utrzymania oraz likwidacji placówek opiekuńczo
– wychowawczych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
f) współpracy z samorządem aptekarskim w sprawach ustalania rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych w mieście,
g) koordynowania działań administracji samorządowej w zakresie osób
niepełnosprawnych,
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h) dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier funkcjonalnych,
turnusów rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny
i środki techniczne,
i) dofinansowania pracodawcom kosztów nowotworzonych stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych rozpoczynających własną działalność gospodarczą,
j) dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
w ramach projektów realizowanych przez organizacje społeczne,
k) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie kreowania polityki
zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych,
l) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Legnicy;
3) nadzoru nad realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych działających
w sferze pomocy społecznej oraz w sferze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi.
Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu „ZS”.
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