
ZARZĄDZENIE
Nr OPS.021.1.5.2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Opatowie 
z dnia 4 kwietnia 2016r.

w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy 
       Społecznej  w Opatowie.

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Opatowie   
z dnia 30.06.2004r. Nr 90/XIX/2004 ze zmianami z dnia 27.06.2013r. Nr  147/XXXIX/2013 
zarządzam  co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Opatowie Nr OPS.021.1.1.2005 z dnia  2.01.2015r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie wprowadza się 
zmiany  stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK                    
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Anna Hyra                   



Załącznik do Zarządzenia 
                                                                             z dnia 4 kwietnia 2016r. Nr OPS.021.1.5.2016

Zmiany

do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr OPS.021.1.1.2015 z dnia 2 styczeń 2015r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 
wprowadza się następujące zmiany:

§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1). kierownika
2). główny księgowy
3). stanowisko pracy pracownika  socjalnego – wieloosobowe stanowisko pracy,
4). stanowisko pracy opiekunki – wieloosobowe stanowisko pracy,
5). stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
6). asystent rodziny,
7). stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych”

W § 11 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Na stanowisku świadczeń wychowawczych realizowane są następujące zadania:

1) Przyjmowanie  i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji 
w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego,

2) Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia 
wychowawczego,

3) Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach z zakresu świadczenia 
wychowawczego,

4) Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie 
pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa 
do powyższego świadczenia,

5) Przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczenia 
wychowawczego,

6) Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami
administracyjnymi,

7) Sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci,

8) Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych 
świadczeń wychowawczych,

9) Tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych 
świadczeń wychowawczych,

10) Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci”.


