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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W  KROBI 
                                                                               

 

 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

    w Krobi zwany dalej „Regulaminem” określa: 

    1) organizację ośrodka; 

    2) zasady funkcjonowania ośrodka; 

    3) zakres działania  pracowników ośrodka. 

 

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

  

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krobi; 

2) Regulaminie -  należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi; 

3) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi; 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Krobi; 

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krobi.  

   

 § 3. Ośrodek czynny jest w następujących  w godzinach : 

 

     poniedziałek               od  godz.  8.00  do godz.  16.00 

     od wtorku do piątku   od  godz. 7.00  do godz. 15.00 

 

§ 4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krobia. 

 

§5. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Gminy Krobia w zakresie pomocy 

społecznej oraz inne zadania własne i zlecone wynikające z odrębnych przepisów 

przekazane do realizacji ośrodkowi. 

 

§6. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady, 

zarządzeń Burmistrza oraz zarządzeń kierownika. 
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Rozdział II 

 

ORGANIZACJA OŚRODKA 

  

§ 7. 1.Pracą ośrodka kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Kierownik może wydawać akty wewnętrzne  w formie zarządzeń, 

regulaminów, instrukcji, komunikatów. 

3. Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników 

zatrudnionych w ośrodku.  

4.  Kierownik  określa szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych      

pracowników. 

 5. Strukturę organizacyjną ośrodka tworzą sekcje i samodzielne stanowiska 

pracy. 

 6.  W ramach sekcji mogą występować zespoły zadaniowe i samodzielne 

stanowiska pracy. 

7. Podstawową strukturę organizacyjną ośrodka przedstawia Schemat 

organizacyjny Ośrodka, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

§ 8.1.W skład ośrodka wchodzą następujące sekcje i samodzielne stanowiska 

pracy: 

1)  Sekcja pomocy środowiskowej i integracji społecznej 

2) Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego  i  dodatków 

mieszkaniowych  

3)  Główny księgowy 

4)  Inspektor ds. uzależnień 

5)  Sprzątaczka 

2. Pracą sekcji kieruje kierownik lub wskazany pracownik. 

 

 

Rozdział III 
 

ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA 

 

§ 9. Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady: 

1) praworządności; 

2) etyki zawodu pracownika socjalnego; 

3) racjonalnego gospodarowania zasobami; 

4) jednoosobowego kierownictwa; 

5) planowania pracy; 

6) kontroli wewnętrznej; 

7) podziału zadań; 

8) wzajemnego współdziałania. 
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§ 10.1. Pracownicy ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań ośrodka 

działają na podstawie prawa i zobowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

2. Pracownicy ośrodka w kontaktach z klientami kierują się zasadami etyki 

zawodowej. 

3. Gospodarowanie zasobami finansowymi i rzeczowymi odbywa się w sposób 

racjonalny, celowy i oszczędny. 

4. Poszczególnym pracownikom mogą zostać powierzone obowiązki w zakresie 

gospodarki finansowej określone w planach finansowych ośrodka. 

 

 § 11. Podpisywanie pism i udzielanie informacji. 

1. Akty wewnętrzne podpisuje Kierownik Ośrodka . 

2. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje kierownik ośrodka oraz pracownik 

opracowujący daną sprawę lub osoby upoważnione przez Burmistrza. 

3. Informacji w sprawach podstawowych z zakresu działalności ośrodka udziela 

kierownik ośrodka. 

4. Pracownicy ośrodka udzielają informacji z zakresu przekazanych im spraw, 

pod warunkiem, że informacje te nie naruszają przepisów o zachowaniu tajemnicy 

służbowej. 

 

 

Rozdział IV 

 

ZAKRES DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI 

 

§ 12.  Zakres działania kierownika ośrodka określa zakres czynności ustalony 

przez Burmistrza Krobi. 

 

§ 13. W przypadku powołania Kierowników Sekcji, będą  odpowiedzialni za 

prawidłowe funkcjonowanie Sekcji i powierzone im  zadania, a w szczególności 

za: 

1) terminowość, rzetelność i zgodne z prawem załatwianie spraw; 

2) gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi; 

3) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów 

obowiązujących w Ośrodku, przepisów bhp i ppoż., nadzór nad ochroną danych 

osobowych oraz ochroną  niejawnych i dostępem do informacji publicznej. 

4) usprawnianie organizacji, metod i form pracy; 

5) opracowanie procedur załatwiania poszczególnych spraw; 

6) podnoszenie jakości świadczonych usług przez komórki; 

7) kontrolę realizacji zadań;  

8) przygotowanie analiz i sporządzanie sprawozdań  z realizacji zadań; 

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;  
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10) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej. 

11) inne zadania zlecone. 

 

§ 14.1.Sekcja pomocy środowiskowej i integracji społecznej realizuje m.in. 

zadania w zakresie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny              

i systemie pieczy zastępczej. 

2. Do zadań wieloosobowego stanowiska pracownika socjalnego należy: 

1) Prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej na rzecz osób, rodzin, grup, 

środowisk lokalnych, w tym organizowanie społeczności lokalnej; 

2)  Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, w tym 

na wniosek uprawnionych organów; 

3) Organizowanie i realizacja programów z pomocy społecznej, w tym 

pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

4) Organizowanie i prowadzenie działań aktywizujących osoby bezrobotne; 

5) Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego; 

6) Analizowanie sytuacji i potrzeb oraz ustalanie indywidualnych planów pomocy 

na rzecz osób i rodzin przy wykorzystywaniu ich możliwości, możliwości 

otoczenia, organizacji oraz instytucji; 

7) Współdziałanie ze służbą zdrowia, organizacjami społecznymi, sądami, 

policją, szkołami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi                

w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej; 

8) Projektowanie działań socjalnych i ich realizacja; 

9) Ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk 

społecznych oraz rozpoznawanie możliwości potencjału lokalnych zasobów 

prognoz społecznych dla potrzeb polityki społecznej; 

10) Monitorowanie skutków udzielanej pomocy; 

11) Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania 

świadczeń z pomocy społecznej; 

12) Prawidłowe i terminowe realizowanie  zadań określonych dla danego 

stanowiska pracy, a wynikających z zakresu  obowiązków; 

13) Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń z pomocy 

społecznej; 

14) Realizacja świadczeń pieniężnych, usług i świadczeń w naturze; 

15)Wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi; 

16)Przestrzeganie ustalonego przez kierownika trybu realizacji zadań                                   

i załatwiania spraw; 

17) Obsługa programu „Pomost”; 

18) Przygotowywanie sprawozdań z  zakresu pomocy społecznej  / kwartalnej, 

półrocznej, rocznej – wersja  papierowa i elektroniczna /; 

19) Organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych; 

20) Prowadzenie postępowań o przyznanie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów; 

21) Nadzór i współpraca z Klubem „Złota Jesień”. 
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3. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

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, 

psychologicznych, wychowawczych z dziećmi; 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów, wspieranie 

aktywności społecznej rodzin; 

6) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na 

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych; 

7) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

8) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców                      

i dzieci; 

9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

10) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 

11) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. 

 

§ 15. 1. Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków 

mieszkaniowych realizuje zadania z zakresu: ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy 

o dodatkach mieszkaniowych.  

2. Do zadań pracowników sekcji należy: 

1) Przyjmowanie i kompletowanie wniosków dotyczących świadczeń; 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz ustalenie prawa do tych świadczeń; 

2) Naliczanie świadczeń i przygotowanie decyzji o wysokości i rodzajach tych 

świadczeń zgodnie z ustawami o świadczeniach rodzinnych, pomocą osobom 

uprawnionym do alimentów oraz aktami wykonawczymi; 

3) Obsługa systemu informatycznego działającego w zakresie świadczeń 

rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej; 

4) Prowadzenie pełnej dokumentacji z realizowanych świadczeń; 

5) Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych; 

6) Współpraca z instytucjami prowadzącymi sprawy osób zobowiązanych do 

świadczeń i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne przeciwko 

dłużnikom alimentacyjnym;    

7) Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; 

8) Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego; 



 6 

9)  Naliczenie dodatku mieszkaniowego, przygotowanie decyzji o wysokości 

dodatku mieszkaniowego zgodnie z ustawą; 

10) Obsługa systemu informatycznego działającego w zakresie dodatków     

 mieszkaniowych; 

11) Prowadzenie dokumentacji z zakresu dodatków mieszkaniowych; 

12) Prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie dodatku energetycznego: 

13) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków; 

14) Przygotowywanie decyzji;  

15) Sporządzanie list wypłat dodatków energetycznych; 

16) Sporządzenie zapotrzebowania na środki finansowe i ich rozliczenie; 

17) Sporządzenie sprawozdań i okresowych analiz z zakresu prowadzonych 

zadań. 

 

§ 16. Główny księgowy odpowiada za prawidłową realizację budżetu ośrodka                  

i gospodarkę finansową wykonując następujące zadania: 

1) Prowadzenia rachunkowości ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) Opracowania projektu budżetu; 

3) Planowanie i nadzór  nad realizacją budżetu; 

4) Windykacja należności; 

5) Sprawy płacowe; 

6) Sprawozdawczość budżetowa ; 

7) Prowadzenie spraw w zakresie  wprowadzania i eksploatacji  systemów     

 informatycznych;   

 8) Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

 9) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności gospodarczych i finansowych z 

planem; 

10) Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji finansowych. 

      

§ 17. Inspektor ds. uzależnień realizuje zadania wynikające z ustawy                                   

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z ustawy                            

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,  

w szczególności: 

1) Prowadzenie analizy potrzeb z zakresu uzależnień; 

2)Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, szkołami, policją, innymi 

jednostkami pomocy społecznej itp. w zakresie realizacji zadań związanych                       

z profilaktyką rozwiązywaniem problemów uzależnień; 

3)Współpraca i obsługa Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

4) Organizowanie i nadzór pracy Punktu Konsultacyjnego; 

5) Planowanie oraz kontrola wydatków związanych z profilaktyką i działaniami 

związanymi z rozwiązywaniem problemów uzależnień; 

6) Opracowywanie i realizacja programów dotyczących uzależnień; 
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8) Zezwolenia na sprzedaż alkoholu; 

9) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. 

10) Koordynacja realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 

 

 

Rozdział V 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonuje kierownik w drodze zarządzenia. 
 


