
ZARZĄDZENIE
Nr OPS.021.1.1.2015

      Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
                                                z dnia 2 stycznia 2015r.

w sprawie: 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

Wprowadza się do stosowania Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatowie.

§ 2

Regulamin Organizacyjny stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 0161/3/2009 z dnia 1 października 2009r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z  dniem  1 stycznia 2015r.

KIEROWNIK                   
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Hyra                    



                          Załącznik   

                                                       do  Zarządzenia  Kierownika  GOPS  

       Nr OPS.021.1.1.2015 z dnia 2.01.2015 w sprawie 

                      Regulaminu Organizacyjnego w GOPS Opatów 

     

                                                                                     

 

    Regulamin Organizacyjny 

          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

    w    O P A T O W I E 
 

             

    I. Postanowienia ogólne 

 

     § 1 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie określa 

organizację wewnętrzną Ośrodka, zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy 

oraz zasady funkcjonowania. 

 

     § 2 

1. Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

            w Opatowie jest mowa o: 

 Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej 

            w Opatowie, 

 Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, 

 Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Opatowie, 

 Wójta Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Opatów, 

 Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych  

            w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie 

 

     § 3 

      

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej 

pracy i zajmowane stanowisko. Pracownicy są traktowani równo w zakresie  nawiązania 

i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do 

szkolenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a także bez względu na zatrudnienie 

na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub nie pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

II. Ogólne zasady funkcjonowania  Ośrodka 

 

     § 4. 

 

1. Ośrodek funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej 

odpowiedzialności  związanej z wykonywaniem zadań. 

2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady 

Gminy Opatów, Statutu, zarządzeń Wójta oraz zarządzeń Kierownika. 

3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Opatów nieposiadająca osobowości 

prawnej powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych  z zakresu pomocy 

społecznej, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Ośrodek może realizować również inne zadania w zakresie udzielonych 



pełnomocnictw. 

5. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, porozumień, 

projektów UE oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej. 

6. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy 

społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia  trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, 

środki i uprawnienia. 

7. Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych 

mieszkańców, przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów 

marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego 

usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem. 

8. Nadzór nad bieżącą działalnością  Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Opatów, a w 

zakresie zadań zleconych Wojewoda Śląski. 

9. Siedziba Ośrodka znajduje się  w Opatowie ul. T. Kościuszki 27  

10. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Opatów. 

11. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

12. Prawa i obowiązki pracowników ośrodka regulują przepisu ustawy o pracownikach 

samorządowych, kodeksu pracy i ustawy o pomocy społecznej. 

13. Ośrodek funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w: 

            1) przepisach  o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych, 

            2) ustawie o finansach publicznych i rachunkowości, 

            3) przepisach prawa pracy, 

            4) zarządzeniach wewnętrznych, 

            5) kodeksie postępowania administracyjnego, 

            6) instrukcji kancelaryjnej, 

            7) niniejszym regulaminie, 

            8) innych przepisach szczególnych jeśli tak stanowią. 

14. Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Ośrodka reguluje Kierownik 

w zarządzeniach wewnętrznych. 

15. Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady: 

            1) praworządność, 

            2) służebność wobec społeczności lokalnej, 

            3) jednoosobowego kierownictwa, 

            4) planowania pracy, kontroli wewnętrznej, 

            5) podziału zadań między poszczególne stanowiska pracy, 

            6) wzajemnego współdziałania. 

 

 

                                              III.  Obowiązki pracowników 
 

                                                                 § 5 
 

 Do obowiązków   wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku  należy w 

szczególności: 

1) działanie na podstawie prawa i szczegółowe jego przestrzeganie, 

2) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań, 

3) zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej na zasadach i w zakresie 

     przewidzianym przez prawo, 

4) stosowanie się do poleceń przełożonego, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami 

      prawa lub umową o pracę, 

5) udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy, 

6) informowanie stron o przysługujących  im  środkach prawnych, 



7) gospodarowanie środkami publicznymi w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, 

8) udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie 

     egzaminom sprawdzającym, 

 9) dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład 

      w   miejscu pracy, 

10) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, 

11) każdorazowe zgłaszanie i wypisywanie do książki wyjść wszystkich  wyjść 

      służbowych i prywatnych, bezwzględne przestrzeganie zasad określonych  

      w regulaminach Ośrodka. 

 

     § 5 

 

1. Pracownicy Ośrodka mają obowiązek przestrzegania: 

  

 1) przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

      przeciwpożarowych, 

 2) zasad  współżycia społecznego oraz dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie 

     oraz  zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić 

     pracodawcę na szkodę, 

3) ochrony danych osobowych, 

4) pozostałych wewnętrznych  przepisów wprowadzonych  zarządzeniem Kierownika. 

 

     § 6 

 

 Pracownicy Ośrodka  w  wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają  

 na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

 

     § 7.                                                                                                         

 

1. Kontrola wewnętrzna w Ośrodku sprawowana jest na bieżąco przez kierownika , 

główną księgową poprzez kontrolowanie każdego z działań podejmowanych przez 

pracowników. 

Pracownicy sprawują kontrolę w ramach samokontroli w zakresie powierzonych im 

obowiązków na danym stanowisku. 

2. Dokonuje się kontroli w zakresie: 

 bieżącej realizacji zadań statutowych i operacji gospodarczych, 

 bieżącym kontrolowaniu ponoszonych przez jednostkę kosztów,                                     

 celowości  zakupów, 

 pod względem formalno - rachunkowym, 

 pod względem merytorycznym 

 dyscypliny pracy 

     § 8 

 

Warunki wynagradzania za pracę pracowników Ośrodka, oraz zasady przyznawania 

innych składników wynagradzania, świadczeń i dodatków związanych z pracą określa 

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

 

 

 

 



III. Struktura organizacja   Ośrodka 

 

     § 9  

. 

1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnione są następujące stanowiska pracy: 

1)    kierownik, 

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 

 

2. Dopuszcza się możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w Ośrodku w zależności        

    od potrzeb Ośrodka, w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa w ramach 

     posiadanych środków finansowych.  

3. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają odrębne zakresy czynności 

    pracowników Ośrodka.       

4. Stanowiska pracy, o których mowa w § 9 uczestniczą w opracowywaniu strategii 

    rozwiązywania  problemów społecznych. 

5. Dla zapewnienia realizacji zadań regulaminowych Kierownik Ośrodka może powołać 

   stałe lub doraźne zespoły z udziałem pracowników Ośrodka, bądź osób z zewnątrz. 

 

 

     § 10 

 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik  przy pomocy Głównego Księgowego i reprezentuje  

go na zewnątrz na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy  upoważnień i 

pełnomocnictw. 

2. Kierownika Ośrodka  zatrudnia i zwalnia Wójt. 

3. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik. 

4. Kierownik Ośrodka podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. 

5. Pracownicy Ośrodka podlegają Kierownikowi. 

 

     

V. Zakres działań. 

 

      § 11 

1. Do  zakresu działań   Kierownika Ośrodka należy: 
 

1). Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością  Ośrodka w tym nad  

      pracą  podległych pracowników, 

2). Ustala strukturę organizacyjną oraz zasady organizacji pracy. 

3). Wydaje decyzje  administracyjne zgodnie z upoważnieniem Wójta, 

4). Podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia pracowników  ich wynagradzania,  

     oraz w sprawach nagród i kar, 

5). Ustala  indywidualne  zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialność 

      podległym pracownikom, 

6). Dokonuje okresowej oceny kwalifikacyjnej  pracowników, 

7). Zapewnia  przestrzegania porządku  i dyscypliny pracy oraz przepisów  

     o tajemnicy państwowej i służbowej, 

8). Zatwierdza szczegółowe plany wydatków środków przeznaczonych  

     na  świadczenia społeczne dla osób uprawnionych oraz na utrzymanie  



     Ośrodka   w tym na wynagrodzenia dla pracowników, inwestycje, wyposażenie,  

9). Współpracuje z innymi organami samorządu terytorialnego i komórkami 

     organizacyjnymi Urzędu Gminy, 

10).Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności 

      Ośrodka, w tym między innymi instrukcje obiegu dokumentów, regulaminy 

      pracy,  regulaminy premiowania i nagradzania pracowników, regulamin naboru 

      na wolne stanowiska urzędnicze. 

11).W przypadkach koniecznych wytacza na rzecz obywateli powództwa  

      o  roszczenia alimentacyjne, 

12).Gospodaruje mieniem ruchomym Ośrodka. 

13).W razie dłuższej nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik  

       na mocy oddzielnego pełnomocnictwa. Pracownik zastępujący kierownika  

        GOPS w czasie jego nieobecności upoważniony jest w tym czasie  

        do  podpisywania spraw finansowych, pism i korespondencji w sprawach    

        funkcjonowania  ośrodka, sprawozdań, informacji, odpowiedzi na skargi itp. 

14). Kierownik jest administratorem  danych  osobowych w rozumieniu art.7 pkt 4 

       ustawy  o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r 

 

2. Do zadań Głównego  Księgowego należą sprawy z zakresu kompleksowego 

planowania  budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym Ośrodka, sporządzaniu, 

analizowaniu,ocenie sprawozdawczości budżetowej oraz kontroli realizacji 

budżetu,obsługi finansowo- księgowej i gospodarczej, a w szczególności: 

1). Analitycznej i syntetycznej księgowości w ujęciu kosztowym, finansowym 

     i  zadaniowym za pomocą programów komputerowych, 

2). Obsługa księgowa  funduszy celowych, 

3). Ewidencja  księgowa środków trwałych (w tym umorzenie środków trwałych), 

4). Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji planu 

     finansowego, 

5). Realizacja płatności  Ośrodka, 

6). Inwentaryzacja aktywów i pasywów Ośrodka, 

7). Bieżąca archiwizacja oraz przechowywanie wykazu zbiorów stanowiących   

      księgi rachunkowe na twardym nośniku informatycznym zgodnie z ustawą  

      o  rachunkowości, 

8). Przygotowywanie planów wydatków Ośrodka w ujęciu zadaniowym  

     i  finansowym 

9). Przygotowywanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych 

10). Przygotowywanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11). Prowadzenie spraw podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników Ośrodka  

            i  podopiecznych. 

    12). Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów 

            systemowych (sporządzanie list płac i wszystkich czynności z tym 

            związanych). 

 

3. Na stanowisku  pracowników socjalnych realizowane są następujące zadania: 
 

1). Rozeznanie i ustalenie potrzeb z zakresu pomocy społecznej, 

2). Praca socjalna, 

3). Udzielenie informacji, wskazówek i porad w zakresie rozwiązywania  spraw 

     życiowych osobom, które  dzięki tej pomocy będą  zdolne do samodzielnego 

     rozwiązywania problemów życiowych, 

4). Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

5). Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w tym alimentacyjnych dla 



     potrzeb GOPS oraz na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy 

     społecznej, 

6). Zawieranie z klientami pomocy społecznej kontraktów socjalnych oraz 

     kontrolowanie ich realizacji, 

7). Występowanie do sądów z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka, 

     zastosowanie leczenia psychiatrycznego, do GKRPA o zastosowanie leczenia 

     odwykowego, 

8). Wszczynanie procedury Niebieskiej Karty i udział w pracach Zespołu 

     Interdyscyplinarnego  i w grupach roboczych,  

9). Sporządzanie sprawozdań i informacji, 

10).Wydawanie zaświadczeń w sprawach pomocy społecznej, 

11).Prowadzenie spraw w zakresie archiwizacji dokumentów dotyczących pomocy      

społecznej, 

12). Realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną, 

13). Współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych, 

14). Dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, 

15). Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych 

       w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup   

       i środowisk społecznych, 

16). Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych 

       programów, 

17). Współpraca i współdziałanie  z innymi specjalistami w celu  przeciwdziałania  

       i ograniczenia  patologii i skutków  negatywnych  zjawisk  społecznych , 

       łagodzenie skutków ubóstwa, 

18). Współuczestniczenie  w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz 

       rozwijaniu regionalnych i lokalnych  programów  pomocy społecznej 

       ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia. 

19). Przygotowanie list świadczeń  rzeczowych i pieniężnych z programu 

       POMOST. 

20). Wykonywanie innych  spraw zleconych przez kierownika. 

 

4. Na stanowisku  opiekunki   realizowane są następujące zadania: 
 

1). Świadczenie usług opiekuńczych  u osób wymagających opieki w miejscu 

     zamieszkania w szczególności: 

     a) zaspokojenie  codziennych potrzeb życiowych, 

     b) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osób wymagających opieki, 

     c) przygotowanie posiłku z uwzględnieniem diety, 

     d) dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych, 

     e) pranie bielizny osobistej i pościelowej, 

     f) załatwianie spraw urzędowych. 

2). Opieka higieniczno – sanitarna : 

3). Pielęgnacja zalecona przez lekarza, 

4). Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby chorej, 

5). Prowadzenie dokumentacji wykonywanych usług – karta chorych, 

6). Wykonywanie innych spraw zleconych przez kierownika. 

 

5. Na   stanowisku świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane  

    są    następujące zadania: 

 

1). Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dot. świadczeń rodzinnych 

      a) zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 



      b) świadczeń opiekuńczych, 

      c) składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne osób pobierających 

          świadczenia rodzinne, 

      d) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

2) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń 

    rodzinnych. 

3) Rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji. 

4) Prowadzenie analiz przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych 

5) Prowadzenie spraw dotyczących zaliczki alimentacyjnej, 

    a) rozliczanie zaliczek alimentacyjnych wypłaconych do dnia 30.09.2008r., 

    b) prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. 

6) Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji dotyczących funduszu 

     alimentacyjnego, 

7). Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

      alimentacyjnego, 

8). Rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji, 

9). Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawanie 

      decyzji w tym zakresie. 

10).Prowadzenie ewidencji aktualnego stanu zadłużenia dłużników   

      alimentacyjnych i rozliczanie wpłat dłużników. 

11).Przygotowanie list wypłat  świadczeń rodzinnych z programu FAMILIA,  

      oraz funduszu alimentacyjnego z programu EundAl. 

12).Sporządzanie sprawozdań. 

     

6. Zadania  asystenta rodziny: 
1). Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 

      rodziny i w konsultacji z  pracownikiem socjalnym, 

2). Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

     pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem 

     pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

3). Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  

     w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

     domowego, 

4). Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

5). Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

6). Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

     z dziećmi, 

7). Wspieranie  aktywności społecznej rodziny, 

8). Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

9). Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy 

      zarobkowej, 

10).Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających  

      na celu kształtowanie  prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

      psychospołecznych, 

11).Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

      psychoedukacyjnych, 

12).Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

       bezpieczeństwa dzieci i  rodziny, 

13). Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  

       i dzieci, 

14). Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną, 

15). Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, 



       i przekazywanie tej oceny podmiotom, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 ustawy 

      o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

16). Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

17).Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

18).Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 

      specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

19).Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których 

      mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy  

      w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 

      uzna za niezbędną. 

 

 

     § 12 

 

Szczegółowe zadania pracowników na poszczególnych stanowiskach zawarte są  

w indywidualnych zakresach obowiązków. 

 

VI. Zasady gospodarki finansowej 
     

     §13 

 

1. Kierownik Ośrodka prowadzi działalność na podstawie planu dochodów i 

wydatków budżetowych, uchwalonego przez Radę Gminy na dany rok budżetowy. 

2. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych prowadzącą gospodarkę 

finansową zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 

(Dz.U.Nr 155, poz.1014 z póź.zm.) na zasadach jednostki budżetowej. 

3. Ośrodek, jako jednostka budżetowa posiada własny rachunek bankowy. 

4. Ośrodek, jako jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio  

            z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek bankowy Urzędu Gminy, 

5. Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z: 

           a) dotacji budżetu państwa – dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej, 

           b) budżetu gminy – dotyczące zadań własnych gminy, 

6. Ośrodek sporządza projekty planów finansowych, 

7. Ośrodek sporządza sprawozdania budżetowe z wykonania planu finansowego. 

   

 

    VII . Zasady podpisywania pism. 
 

      § 14 

1. Kierownik podpisuje: 

 a) zarządzenia, regulaminy, wytyczne, 

 b) pisma związane z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz, 

 c) odpowiedzi na skargi i wnioski, 

 d) decyzje administracyjne do których upoważniony został przez Wójta Gminy, 

 e) pisma zawierające oświadczenia woli Ośrodka jako pracodawcy, 

 f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

2. Decyzje o których mowa w ust. 1 lit. d  może podpisywać inny pracownik Ośrodka 

jeżeli  zostanie  do tego upoważniony przez Wójta Gminy  na wniosek Kierownika 

Ośrodka. 

3. Księgowy podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań nie zastrzeżone do 

podpisu przez Kierownika Ośrodka, 



4. Pracownicy Ośrodka przygotowujący projekty pism w tym decyzji 

administracyjnych podpisują  je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu z 

lewej strony 

 

                         VIII. Zasady obiegu korespondencji w Ośrodku. 
 

 

      § 15 

 

1. Korespondencję  wpływająca   do Ośrodka przekazuje się do wglądu  

Kierownikowi w celu zapoznania się i wydania dyspozycji wykonawczych 

(dekretacji). 

2. Korespondencję adresowaną imiennie (określone nazwisko i imię) przekazuje się 

bezpośrednio   adresatom w nienaruszonym stanie. 

3. Przejrzana i zadekretowana korespondencja  przez kierownika przekazywana jest 

do dalszego załatwienia określonym  w zapisie dyspozycyjnym  pracownikom 

Ośrodka. 

4. Korespondencja wychodząca z Ośrodka wysyłana jest  według rodzaju zbiorczo 

przez pracownika wykonującego czynności korespondencyjne. 

 

    IX. Załatwianie spraw w Ośrodku – organizacja przyjmowania 

rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli 
  

      § 16 

 

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są na zasadach, w trybie i w terminach 

określonych w rozdziale II Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 

uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących realizowanych zadań. 

2. Sprawy wniesione przez obywateli do Ośrodka są ewidencjonowane w spisach i 

rejestrach spraw. 

3. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania 

indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa. 

4. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw obywateli 

ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków. 

5. Pracownicy załatwiający indywidualne sprawy obowiązani są do należytego 

informowania o okolicznościach faktycznych i sprawach oraz czuwają nad tym, 

aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. 

6. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do: 

           1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania  

               treści obowiązujących przepisów 

           2) rozstrzygnięcia sprawy niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach  

               do  określenia terminu załatwienia, 

           3) informowanie strony o stanie załatwienia sprawy, 

           4) powiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku 

               zaistnienia takiej konieczności podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy 

               termin załatwienia sprawy, 

           5) informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach 

               zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć. 

7. Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. 

8. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił spraw w terminie 

podlega odpowiedzialności określonej w art. 38 KPA. 

 



      X. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka   
 

      § 17 

 

1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach 

samorządowych oraz kodeks pracy. 

2. Pracownikom Ośrodka, którzy wzorowo i sumiennie wykonują swoje obowiązki 

mogą być przyznane nagrody  określone w Regulaminie Wynagradzania. 

3. Pracownicy Ośrodka , którzy  naruszają obowiązki pracownika oraz nie 

przestrzegają  porządku i dyscypliny pracy mogą być karani poprzez: 

 a) upomnienie, 

 b) naganę, 

 c) karę pieniężna 

4. Pracownikowi Ośrodka przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

 

    XI. Dyscyplina i porządek pracy. 
   

      § 18 

      1.  Wyjścia służbowe odnotowane są w książce wyjść służbowych, 

2. Pracownik w razie konieczności wyjścia w sprawach osobistych w godzinach 

pracy powinien uzyskać  zgodę Kierownika oraz wpisać się do  książki ewidencji   

wyjść w czasie pracy, 

3. Wyjazdy służbowe/delegacje pracowników Ośrodka są ewidencjonowane w 

rejestrze delegacji mający  postać zeszytu formatu A5, 

4. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, 

pracownik obowiązany jest poinformować pracodawce o przyczynach 

nieobecności i przewidywanym terminie jej trwania, nie później jednak niż w 

drugim dniu nieobecności, 

5. Niedotrzymanie terminu o którym mowa w pkt. 4 może  być usprawiedliwione 

szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie  przez 

pracownika tego obowiązku. 

 

    XII.  Przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
 

      § 19 

 

1. W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik   każdy dzień 

pracy w godz. od 7³º do godz. 15³º. 

2. Kierownik prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Ośrodka. 

3. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy 

szczegółowe. 

4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Kierownik. 

5. Przy przyjmowaniu i załatwianiu skarg i wniosków obywateli stosuje się dział VIII 

KPA – skargi i wnioski. 

6. Skargę należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu 

miesiąca. 

 

 

 

 

 



    XIII. Nadzór  nad Ośrodkiem. 
 

      § 20 

 

1. Kontroli działalności Ośrodka dokonuje: 

 a) w zakresie zadań własnych gminy – organ gminy, Wojewoda 

 b) w zakresie zadań zleconych – Wojewoda. 

 

     XIV . Zadania Regulaminowe. 
 

      § 21 

 

W wykonywaniu zadań regulaminowych Ośrodek współpracuje z: 

1). Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, 

2). właściwymi Wydziałami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

3). organami administracji zespolonej, 

4). jednostkami organizacyjnymi gminy, 

5). organami Sądowymi, 

6). organizacjami pozarządowymi, 

7). osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

    XV. Postanowienia końcowe 
 

      § 22. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa. 

2. Każdy pracownik Ośrodka zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem 

Organizacyjnym Ośrodka. 

  

      § 23 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

   

 

 

 

 

 


	zarzadzenie regulamin.pdf
	regulamin organizacyjny.pdf

