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       CZĘŚĆ I 

                                         POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                               § 1 

Regulamin organizacyjny  Ośrodka Pomocy społecznej w Toszku,  zwany dalej Regulaminem, 

określa: 

1) strukturę organizacyjną  Ośrodka Pomocy Społecznej 

2) kompetencje dyrektora i poszczególnych  zespołów oraz samodzielnych stanowisk 

3) podział obowiązków, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności 

 

                                                               § 2 

 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Ośrodek – Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku; 

2) Dyrektor – Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku; 

3) komórka organizacyjna – dział, zespół, samodzielne stanowisko 

4) Główny specjalista –  koordynator komórki organizacyjnej Ośrodka; 

5) klient – świadczeniobiorca, interesant  Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Toszku; 

6) wewnętrzny akt prawny – dokument wydany przez dyrektora w ramach posiadanych 

kompetencji, w szczególności: zarządzenie, regulamin, instrukcja, wytyczne, polecenie, 

upoważnienie, pełnomocnictwo; 

 

                                 ZASADY KIEROWANIA OŚRODKIEM 

  § 3 

1. Ośrodek funkcjonuje jako organizacja zadaniowo-procesowa, w której: 

1) struktura organizacyjna jest tworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

na podstawie analizy procesów rozumianych jako powtarzający się ciąg sekwencyjnie 

następujących po sobie zadań, wynikających z analizy potrzeb klientów Ośrodka, co do 

rodzaju i zakresu udzielanej pomocy; 

2) zarządzanie odbywa się między innymi poprzez cele. 
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  2. Zarządzanie Ośrodkiem cechuje decentralizacja i delegowanie uprawnień, przy czym 

      główne uprawnienia to: 

1) finansowe; 

2) decyzyjne; 

3) nadzorcze i kontrolne. 

3. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniony przez  Burmistrza 

Miasta Toszek. 

4. Kierowanie Ośrodkiem opiera się na zasadach: 

1) jednoosobowego kierownictwa; 

2) hierarchicznego podporządkowania; 

3) podziału obowiązków, zadań i uprawnień; 

4) indywidualnej odpowiedzialności porządkowej, materialnej i karnej za: 

a) realizację powierzonych zadań, 

b) skutki podjętych decyzji i działań lub ich zaniechania. 

5. Dyrektor  kieruje Ośrodkiem przy pomocy głównych specjalistów w poszczególnych 

komórkach organizacyjnych. 

6. W przypadku nieobecności Dyrektora, Ośrodkiem kieruje wskazany przez niego zastępca. 

 

CZĘŚĆ II 

                                STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA 

                                                                    § 4 

1. Zadania Ośrodka realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne: 

- Zespół ds. Pomocy Środowiskowej 

- Zespół ds. Usług oraz Programów Celowych 

- Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych 

- Stanowisko ds. Obsługi Ośrodka 

- Stanowiska ds. Pracy Socjalnej    

2. W celu realizacji zadań statutowych poszczególne komórki organizacyjne mogą być 

reorganizowane, a w uzasadnionych przypadkach tworzone nowe, w zależności  

od potrzeb Ośrodka. 

3. Dyrektor, odrębnym zarządzeniem i bez zmiany regulaminu organizacyjnego, może 

powoływać zespoły dla realizacji konkretnych zadań lub programów. 

4. Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat stanowiący załącznik  

do niniejszego Regulaminu. 
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CZĘŚĆ III 

PODZIAŁ KOMPETENCJI 

                                                                   § 5 

1. Do zakresu działania, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora należą wszystkie 

sprawy wynikające z realizacji zadań statutowych Ośrodka oraz przepisów związanych 

z funkcją pracodawcy. 

2. Dyrektor wykonuje czynności prawne, wydaje decyzje, postanowienia w zakresie zadań 

realizowanych przez Ośrodek, na podstawie odrębnych  upoważnień lub 

pełnomocnictw udzielonych  Burmistrza Miasta  oraz zlecone uchwałami Rady Miasta. 

3. Dyrektor załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej. 

4. Wykonywanie zarządzeń lub poleceń, Dyrektor powierza właściwemu pracownikowi 

lub pracownikom. 

5. Dyrektor podejmuje rozstrzygnięcia w następujących formach: 

1) zarządzenia; 

2) polecenia; 

3) decyzji; 

4) upoważnienia; 

5) pełnomocnictwa; 

6) zapisu w protokołach; 

7) inne według posiadanych uprawnień. 

6. Dyrektor podejmuje decyzje strategiczne dotyczące funkcjonowania Ośrodka i polityki 

kadrowej oraz decyzje operacyjne na potrzeby bieżącej koordynacji działalności 

jednostki. 

7. W celu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych 

Dyrektor może delegować swoje uprawnienia na Głównych Specjalistów. 

8. Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności następuje w formie pisemnych 

upoważnień lub pełnomocnictw. 

9. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne: 

1) o charakterze generalnym, a w szczególności ustalania zasad i trybów postępowania; 

2) powoływania komisji, zespołów. 

 

10. Pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Ośrodek, natomiast czynności  

w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka wykonuje Dyrektor. 

11. Dyrektor wydaje polecenia w sprawach obowiązków pracowniczych. 

              § 6 
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Główny specjalista komórki organizacyjnej odpowiada za: 

1) organizowanie pracy w podległej komórce organizacyjnej w sposób zapewniający 

terminowe, oszczędne, efektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

wykonanie powierzonych zadań; 

2) nadzór nad prawidłowym realizowaniem planu finansowego, poprzez racjonalne 

gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi, z uwzględnieniem legalności, 

celowości, oszczędności i gospodarności oraz dyscypliny budżetowej; 

3) nadzór nad prawidłowym ustalaniem oraz dochodzeniem należności cywilno- prawnych 

i publicznoprawnych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych; 

 

4) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów z zakresu prawa 

zamówień publicznych; 

 

5) nadzór nad gospodarowaniem mieniem powierzonym kierowanej komórce 

organizacyjnej; 

 

6) przydzielanie obowiązków i zadań, uprawnień oraz zakresu odpowiedzialności 

podległym  pracownikom w formie opisów stanowisk pracy oraz ich bieżąca 

aktualizacja; 

 

7) udzielanie pracownikom pomocy i instruktażu co do sposobu załatwiania spraw 

problemowych, prowadzenie wewnętrznych szkoleń, w zależności od potrzeb  

i zadań wykonywanych przez komórkę organizacyjną; 

8) egzekwowanie od pracowników efektywnego wykorzystania czasu pracy, dyscypliny 

pracy oraz przestrzegania tajemnicy służbowej, zasad ochrony danych osobowych; 

 

9) planowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników, zgodnie z ustalonym 

systemem czasu pracy oraz nadzór nad planowaniem i wykorzystaniem urlopu przez 

podwładnych; 

10) motywowanie pracowników oraz dbałość o ich rozwój zawodowy; 

 

11) bieżącą i okresową ocenę pracy podległych pracowników; 

 

12) występowanie z wnioskami w sprawach personalnych i płacowych podległych 

pracowników, w tym o awans, nagrodę, wyróżnienie, bądź - w uzasadnionych 

przypadkach - o udzielenie kary; 

 

13) zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, w tym poprzez reagowanie na sytuacje stwarzające zagrożenie oraz 

udzielanie pracownikom instruktażu w dziedzinie bhp/ppoż. na stanowisku pracy; 
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14) zarządzanie ryzykiem związanym z realizowanymi zadaniami, w ramach posiadanych 

kompetencji i uprawnień; 

 

15) w obszarze wykonywanych zadań - opracowanie projektów wewnętrznych aktów 

prawnych i bieżąca ich aktualizacja; 

 

16) sporządzanie sprawozdań, raportów, analiz itp.; 

 

17) współpracę z innymi głównymi specjalistami komórek organizacyjnych celem realizacji 

zadań statutowych; 

 

18) podejmowanie działań w celu zapewnienia ochrony tajemnicy służbowej oraz danych 

osobowych; 

 

19) reprezentowanie Ośrodka wobec jego klientów, kontrahentów, partnerów itp.  

w zakresie posiadanych kompetencji; 

 

20) promowanie w Ośrodku zasad współżycia społecznego; 

 

21) dbałość o dobry wizerunek Ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

CZĘŚĆ IV 

          ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

       § 7 

Zadaniem komórki organizacyjnej jest: 

1) terminowe i zgodne z przepisami załatwianie spraw należących do jej właściwości oraz 

powierzonych przez przełożonych; 

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w 

oparciu o indywidualne upoważnienia w zakresie jej zadań; 

3) udzielanie odpowiedzi na wnioski, pisma, skargi; 

4) wydawanie zaświadczeń według właściwości; 

5) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń  Burmistrza Miasta 

oraz dyrektora; 

6) wykonywanie odpowiednich uchwał Rady Miejskiej w Toszku, zarządzeń  Burmistrza 

Miasta  i dyrektora; 

7) przygotowywanie materiałów do projektów planów finansowych dochodów  

i wydatków w zakresie powierzonych zadań, zgodnie z procedurą przygotowywania      i 

uchwalania budżetu miasta; 

8) współdziałanie z administracją rządową, samorządową, policją, prokuraturą, sądami, 

miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także z innymi podmiotami w zakresie 

prowadzonych spraw; 

9) wykonywanie zadań obrony cywilnej; 

10)  angażowanie wolontariuszy w realizację statutowych zadań Ośrodka; 

11) przygotowywanie ocen, analiz, informacji, opracowań, sprawozdań itp.                        w 

zakresie przydzielonych zadań; 

12) przygotowywanie informacji przeznaczonych dla biura prasowego Urzędu Miasta 

13) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych; 

14) prowadzenie dokumentacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,                 w 

tym przekazywanie akt do archiwum zakładowego; 

15) przestrzeganie przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych; 

16) prowadzenie wszelkich spraw z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych; 
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17) sporządzanie informacji w zakresie zaangażowania przydzielonych do dyspozycji 

środków finansowych; 

18) uzgadnianie  wielkości poniesionych wydatków w zakresie realizowanych zadań 

według pozycji wynikających z planu finansowego; 

 

19) dochodzenie należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych w zakresie 

prowadzonych spraw; 

 

20) przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 

 

§ 8 

 

 Do zadań Sekretariatu należy: 

1.W zakresie obsługi kancelaryjnej 

1) prowadzenie rejestracji dokumentów wpływających i wypływających, prowadzenie  

obsługi pocztowej; 

2) prowadzenie punktu informacyjnego, w tym kierowanie interesantów do odpowiednich 

komórek organizacyjnych; 

3) prowadzenie dystrybucji materiałów informacyjnych na terenie Ośrodka; 

4) wydawanie przesyłek awizowanych; 

5) wydawanie i rozliczanie biletów komunikacji miejskiej na cele służbowe; 

6) prowadzenie rozdziału prasy; 

7) zapewnienie właściwego obiegu korespondencji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wewnętrznymi; 

8) nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 

rzeczowego wykazu akt; 

9) obsługa sekretariatu Dyrektora,  w tym prowadzenie kalendarzy spotkań; 

10) prowadzenie książki kontroli; 

11) prowadzenie zapisów klientów do Dyrektora oraz dla potrzeb udzielanych porad 

prawnych 

12) zapewnienie obsługi spotkań Dyrektora i właściwa koordynacja działań w tym zakresie; 
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13) obsługa i monitorowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej  

ePUAP. 

2. W zakresie organizacji i sprawozdawczości: 

1) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących organizacji   

Ośrodka; 

2)  przygotowywanie projektów  zarządzeń Dyrektora; 

3) opracowywanie pism okólnych, poleceń służbowych itp.; 

4) prowadzenie rejestrów dokumentów  wymienionych w pkt 1-3; 

5) udostępnianie w elektronicznym rejestrze aktów prawnych wydawanych przez 

dyrektora oraz bieżące informowanie kierowników komórek organizacyjnych oraz 

samodzielnych stanowisk o konieczności zapoznania się z ich treścią; 

6) wystawianie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora  

na merytoryczny wniosek kierownika komórki organizacyjnej, a także występowanie o 

upoważnienia i pełnomocnictwa do  Burmistrza Miasta oraz prowadzenie odpowiednich 

rejestrów; 

7) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Miejskiej w  Toszku dotyczących działalności 

Ośrodka; 

8) prowadzenie rejestru pieczątek Ośrodka i pracowników oraz wydawanie   i kasowanie 

nieaktualnych; 

9) prowadzenie korespondencji Dyrektora  oraz koordynacja czynności   w tym zakresie; 

10) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, przekazywanie ich właściwym komórkom 

organizacyjnym do merytorycznego rozpatrzenia oraz nadzór nad terminowym 

załatwianiem spraw; 

11) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminową odpowiedzią na interpelacje i zapytania 

radnych oraz wnioski zgłaszane przez komisje Rady Miejskiej; 

12) monitorowanie procesu legislacyjnego projektów uchwał kierowanych przez Ośrodek 

pod obrady Rady Miejskiej; 

13) weryfikacja informacji przygotowanych przez komórki organizacyjne                            i 

przekazywanie do biura prasowego Urzędu Miasta oraz mediów; 

14) koordynowanie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem obsługi kontroli 

zewnętrznych prowadzonych w Ośrodku; 
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15) koordynowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, prac 

związanych z terminową odpowiedzią na temat wykonania zaleceń wydanych po 

przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych; 

16) sporządzenie, na podstawie materiałów źródłowych opracowanych w komórkach 

organizacyjnych, corocznego  sprawozdania z  działalności Ośrodka wraz ze 

wskazaniem potrzeb w zakresie zadań pomocy społecznej; 

17) sporządzenie raportu o stanie miasta w oparciu o dane z poszczególnych komórek 

organizacyjnych i współpraca w tym zakresie z miejskimi jednostkami 

organizacyjnymi; 

18) koordynowanie prac związanych ze statystyką oraz sprawozdawczością Ośrodka,   

z wyłączeniem sprawozdawczości budżetowej i finansowej; 

19) koordynowanie i przekazywanie w formie elektronicznej sprawozdań: jednorazowych, 

kwartalnych, półrocznych i rocznych w odpowiednich modułach Centralnej Aplikacji 

Statystycznej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi w tym 

zakresie; 

20) prowadzenie rejestru faktur, płatności Ośrodka oraz współpraca z Centrum Usług 

Wspólnych 

3.W zakresie  realizacji świadczeń 

 1) realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

 

   § 9 

 Do zadań Zespołu ds. Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:                           

1.W zakresie kierowania do domów pomocy społecznej i innych placówek 

1) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób wymagających całodobowej 

opieki do domów pomocy społecznej 

a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji socjalno-

bytowej osób ubiegających się o skierowanie do domów pomocy społecznej, 

b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych do 

wnoszenia odpłatności oraz przygotowanie projektów umów w tym zakresie, 

c) nadzór nad realizacją umów dotyczących opłat ponoszonych  przez bliskich za 

pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych tam przez gminę Bytom 

oraz prowadzenie rejestru umów, 
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d) prowadzenie list osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy 

społecznej oraz rejestru osób kierowanych  do domów pomocy społecznej, 

e) wprowadzanie do systemu informatycznego danych zawartych w wywiadach 

środowiskowych osób kierowanych do domów pomocy społecznej przez inne 

gminy; 

 

2.W zakresie odpłatności: 

 

1) współpraca z Urzędem  Miejskim w Toszku  oraz  komornikami,  w zakresie 

koniecznym do skutecznego prowadzenia egzekucji; 
 

 

2) prowadzenie postępowań w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej w trybie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

 
  

3.W zakresie  realizacji świadczeń 

1) udzielanie klientom informacji z zakresu spraw realizowanych w zespole; 

 

2) prowadzenie spraw związanych ze sprawianiem pogrzebów w tym rozliczeń  

z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie; 

 

3) kontrola  nad właściwą realizacją usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami oraz 

umowami zawieranymi z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze na rzecz 

klientów Ośrodka oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie; 

 

4) wydawanie na prośbę klientów zaświadczeń dotyczących form, wysokości  

i okresu otrzymywanej pomocy; 

 

5) sporządzanie sprawozdań, raportów, informacji i meldunków dotyczących udzielanej 

pomocy; 

 

6) bieżąca współpraca z właściwym terenowo oddziałem i inspektoratem ZUS; 

 

                                                             

§ 10 

Do zadań pracownika socjalnego należy: 
 

1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji socjalno-bytowej 

klientów oraz sporządzania pełnej diagnozy społecznej każdego rozeznanego środowiska, 

a także kompletowanie związanej z postępowaniem dokumentacji; 
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2. przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji klientom ubiegającym  

się o wsparcie z zakresu pomocy społecznej; 

 

3. wydawanie opinii na zlecenie organów upoważnionych do występowania o ich 

sporządzenie (w szczególności: sądów, policji, prokuratury); 

 

4. organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc klientom we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 

tworzenie warunków temu sprzyjających i stałe poszukiwanie nowych form pracy 

socjalnej; 

 

5. zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych; 

 

6. zawieranie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz 

kierowanie osób bezdomnych do odpowiednich placówek; 

 

7. opracowywanie oraz realizacja projektów socjalnych; 

 

8. podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających  

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci, ofiar przemocy, osób chorych  

i niepełnosprawnych, chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz osób 

bezdomnych; 

 

9. realizacja procedury Niebieskie Karty; 

 

10. podejmowanie działań w celu zapobiegania marginalizacji klientów oraz przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym; 

 

11. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych; 

 

12. opracowywanie i realizowanie projektów, programów oraz porozumień mających na celu 

rozwiązywanie problemów społecznych; 

 

13. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z 

pomocy społecznej; 

 

 

§ 11 

Do zadań asystenta rodziny należy: 
  

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny,       po 

konsultacji z pracownikiem socjalnym, który powziął informację o trudnościach  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 
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2. opracowanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, skoordynowanego z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3. udzielanie rodzinom pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych, 

wychowawczych, psychologicznych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

4. udzielanie dorosłym członkom rodziny pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu  

i utrzymywaniu pracy zarobkowej, a także motywowanie ich do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych; 

5. motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych 

oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

6. udzielanie dzieciom wsparcia poprzez ich udział w zajęciach psychoedukacyjnych     oraz 

podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

7. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny; 

8. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 

9. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z nią; 

10. praca z rodziną naturalną nakierowana na powrót dziecka z pieczy zastępczej  

do środowiska; 

11. realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie koordynacji 

działań pomocowych przez asystenta rodziny. 

 

§ 12 

 

Do zadań Zespołu ds. Usług i Programów Celowych należy: 

 

1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących skierowań, umieszczeń i 

odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 

2. prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców  

skierowanych przez gminę Toszek do domu pomocy społecznej, w tym sporządzanie list 

wypłat, 

3. prowadzenie ewidencji rachunków, not i faktur dotyczących odpłatności za pobyt  

w domach pomocy społecznej, 

4. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących korzystania przez klientów z usług 

świadczonych przez ośrodki wsparcia, a także prowadzenie rejestrów osób korzystających 

z pomocy tych ośrodków; 
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5. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących skierowania do mieszkań chronionych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzenie rejestrów osób korzystających 

z tej formy pomocy; 

6. przygotowywanie projektów upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie zadań 

realizowanych przez  Ośrodek, 

7. bieżące analizowanie zestawień zadłużeń i nadpłat 

8. przygotowywanie  informacji  o  należnościach,  które w najbliższym czasie mogą być 

przedawnione oraz o należnościach przedawnionych, w celu dokonania ich odpisu; 
 

9. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień  w oparciu o ustalenia zawarte  

w wywiadach środowiskowych; 

10. przygotowywanie list wypłat, zleceń oraz kontrola ich zgodności z przyjętymi do realizacji 

decyzjami; 

11. rozliczanie wydatków poniesionych przez Ośrodek na rzecz mieszkańców innych gmin 

oraz wydatków z tytułu udzielonych świadczeń przez inne ośrodki na rzecz mieszkańców 

Toszka 

12. finansowanie i rozliczanie świadczeń udzielonych w formie dożywiania  uczniów  

w szkołach i dzieci w  przedszkolach 

13. dochodzenie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, w tym sporządzanie upomnień i 

tytułów wykonawczych; 

14. opracowywanie do organów wyższego stopnia odwołań od decyzji i zażaleń  

na postanowienia oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie; 

15. przygotowywanie wzorów decyzji, umów, projektów zarządzeń i uchwał 

16. sporządzanie informacji na temat zaangażowania środków finansowych w zakresie 

realizowanych zadań. 

17. nadzór nad przygotowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie pomocy 

społecznej; 

18. sporządzanie list wypłat i weryfikacja terminowej wypłaty świadczeń; 

19. przygotowywanie zapotrzebowania i sprawozdań na środki finansowe w zakresie zadań 

własnych  i zleconych; 

20. przygotowywanie projektów pism  w zakresie działalności Ośrodka; 

21. przygotowywanie projektów  odpowiedzi na pisma kierowanych do Ośrodka w sprawach 

objętych jego działalnością statutową; 

22. kontrola merytoryczna przygotowywanej dokumentacji; 



15 

 

23. dokonywanie analizy wydatkowanych środków finansowych 

 

24. przygotowywanie sprawozdań merytoryczno – analitycznych w zakresie zadań 

realizowanych przez Ośrodek ; 

25. dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów; 

26. przygotowywanie wykazów danych; 

27. prowadzenie ewidencji kopii dokumentów; 

28. prowadzenie ewidencji i rozliczeń pomocy rzeczowej, usług, posiłków dla dzieci: 

29. prowadzenie ewidencji osób kierowanych do domów pomocy społecznej i innych 

placówek; 

30. wydawanie zaświadczeń; 

31. realizacja prac społecznie użytecznych ; 

32. realizacja i wdrażanie zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny; 

33. opracowywanie programów profilaktycznych; 

34.  opracowywanie  i nadzór nad realizacją indywidualnych planów pracy z dziećmi , 

młodzieżą oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi; 

35. pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

36.  inicjowanie pomysłów w zakresie wdrażania nowatorskich programów profilaktycznych 

i pomocowych ; 

37. współpraca z pozostałymi Zespołami i samodzielnymi stanowiskami , w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań; 

38. ustalania planów urlopów i wyznaczanie zastępstw; 

39. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora. 

 

§ 13 

 

Do zadań Zespołu ds Świadczeń Rodzinnych należy: 

 

1. obsługa osób ubiegających się  o świadczenia rodzinne,  a w szczególności: 
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1) prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem uprawnień do: świadczeń rodzinnych, 

świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia 

jednorazowego wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

świadczenia  „Dobry Start” 

2) prowadzenie postępowań w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i finansowej         

klientów; 

3)  prowadzenie postępowań zmierzających do zwrotu należności publicznoprawnych, 

w tym: 

a) wydawanie decyzji  ustalającej  nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, 

b) prowadzenie postępowań w związku z zastosowaniem dopuszczalnych ulg w postaci 

umorzenia lub odroczenia płatności oraz spłaty ratalnej należności; 

4)   sporządzanie adnotacji o powstaniu i wysokości należności cywilnoprawnych z tytułu 

świadczeń rodzinnych; 

 

2. obsługa osób w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w szczególności   

 

1) prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń 

 z funduszu alimentacyjnego; 

2) prowadzenie postępowań w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i finansowej         

klientów; 

3) prowadzenie postępowań zmierzających do zwrotu należności publiczno- 

prawnych, w tym wydawanie decyzji żądającej zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń alimentacyjnych oraz postępowań w związku ze stosowaniem ulg; 

4) sporządzanie adnotacji o powstaniu i wysokości należności cywilnoprawnych  

z tytułu świadczeń alimentacyjnych; 

5) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbieranie oświadczenia majątkowego od 

dłużników alimentacyjnych, aktywizacja zawodowa, itp.; 

6) wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych; 

7) kierowanie wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji 

określone w kodeksie karnym; 

8) kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; 

9) podejmowanie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w ramach sądowej egzekucji 

świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, w tym 

wszczynanie lub przyłączanie się do postępowań prowadzonych przez komorników 

sądowych oraz ustalanie aktualnego miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego; 

10) prowadzenie postępowań związanych z zastosowaniem ulg w spłacie należności przez 

dłużnika alimentacyjnego (raty, umorzenia, odroczenia); 

11)  przekazywanie danych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biur 

 informacji gospodarczej; 

12)  przekazywanie do centralnego rejestru danych statystycznych dotyczących 

 beneficjentów pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wartości 
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 wypłacanych świadczeń; 

13) dochodzenie należności publicznoprawnych z zakresu świadczeń rodzinnych, 

świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, 

świadczenia „Dobry Start”, w tym: 

a) wprowadzanie potrąceń do aplikacji wspierających obsługę świadczeń 

rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów i świadczeń 

alimentacyjnych, 

b) sporządzanie pism odsetkowych, 

c) sporządzanie upomnień, 

d) sporządzanie tytułów wykonawczych, 

e) monitorowanie spłat zobowiązań ratalnych dłużników; 

 14) dochodzenie należności cywilnoprawnych z zakresu świadczeń rodzinnych, 

          świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia jednorazowego 

         wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, świadczeń 

          alimentacyjnych, świadczenia „Dobry Start”, w tym: 

a) ustalanie osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń, 

b) dochodzenie zwrotu świadczeń, w tym: 

-   sporządzanie wezwania do zapłaty, 

-   przygotowywanie dokumentacji do wystąpienia o zwrot należności na 

  drodze sądowej, 

-   monitorowanie spłat zobowiązań ratalnych dłużników; 

15) obsługa finansowa budżetu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego,  

zasiłków dla opiekunów, świadczenia jednorazowego wynikającego z ustawy o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start” i świadczeń 

alimentacyjnych, tj.: 

a) planowanie i bieżący monitoring wykorzystania środków finansowych na  

wypłatę świadczeń, 

b) sporządzanie list wypłat świadczeń i kontrola ich zgodności z przyjętymi do 

realizacji decyzjami, 

c) ustalanie uprawnień w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 

i emerytalno-rentowe za klientów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 

d) współpraca z bankiem w sprawie przedpłaconych kart płatniczych, 

e) wydawanie przedpłaconych kart płatniczych, 

f) sporządzanie sprawozdań i zestawień finansowych na potrzeby jednostek 

wewnętrznych i zewnętrznych, 

g) wykonywanie czynności księgowych związanych z obsługą zobowiązań 

dłużników alimentacyjnych, zgodnie z procedurami wewnętrznymi, 

 

3. prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek za klientów w zakresie 

ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego; 
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              POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

           § 14 

 

1. Regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdza  Burmistrz Miasta Toszek 

2.Zmiany Regulaminu wymagają zachowania trybu wskazanego w ust. 1 

 

       § 15 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019, a tym samym traci moc Regulamin  

Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

nr 4/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


