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Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Lesznie

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie; wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Leszno.

Na podstawie § 5 pkt. 4 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie stanowiącego zŃącznik do

UchwĄ Nr XXXVII|ż26|2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 paździemika ż0I7 r. w sprawie

nadania Stafutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie, zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie stanowiący

zŃącznik do Zarządzenia.

§2
Traci moc:

l, Zarządzenie Nr 10/2015 zdnia 3 sierpnia 2015 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w

Lesznie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lesznie,

2. Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 18 maja ż016 r, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w

Lesznie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lesznie.

§3
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

I{ierov,łnil*
Ośrodka Pomocy Sp{eczn*j_

*t""ńi;;§c-<f
Mirosława Dziadkiewicz
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Załącznlk do ZarządzeniaNr 13 lż017
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Leszno
z dnia25 pńdziemlkaŻ\I7r,, w sprawie wprowadzenia

Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Leszno

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚnOnXł POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY LESZNO

ROZDZIAŁI

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny zwany dalej ,,Regulaminem" określa strukturę wewnętrzną Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lesmię, zakresy dzińania i kompetencji pracowników orazzakresy i tryb jego działania.

§2

Uzyte w Regulaminie sformułowania lub skró§ oznaczają;

1) Ośrodek - Ośrodek Pomocy Społecmej;

2) Kierownik - Kierownik Ośrodka;

3) Główny księgowy - Główny księgowy Ośrodka;

4) Komórka organizacyjna Ośrodka wyodrębniony element struktury Ośrodka, realizujący zadanla

określone w niniej szym Regulaminie;

5) Załatwięnie spraw - każdy rodzaj działania podejmowany w ramach obowiązków służbowych, na

podstawie przepisów prawa, w celu wykonania zadń;

6) Wójt - Wójt Gminy Leszno,

7) Gmina - Gminę Leszno.

§3

ZaWęs działania Ośrodka określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęsznie.

§1

1. Ośrodek zapewnia realizację uprawnień obywateli do dostępu do informacji publicznej mvięanej

z dziŃalnością Ośrodka, na zasadach określonych w przepisach prawa.

2. Ośrodek realizuje uprawnienia obywateli do składania skarg, wniosków i peĘcji dotyczących

funkcjonowatia i realizowanych zadń, stosując w szczególności Kodeks postępowania

administracyjnego.

§5

l, Ośrodek przy realizacji zadń przętwarza dane osobowe osób i rodzin, w granicach określonych

przepisami prawa.



2. Ośrodęk zapewnia ochronę zbiorów osobowych, stosując okręślone przepisami prawa środki

techniczne i organizacyjne.

3. Tryb i zasady ochrony danych osobowych przętwarzanych w Ośrodku okręślone są w Poli§ce

B ezpieczeństwa, wprowadzonej odrębnym zar ządzeniem Kierownika.

4. W Ośrodku został powołany, przęz Kierownika Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§6

Ośrodek gospodaruje środkami publicmymi, zgodnie zprzepisami o finansach publicznych, zapewnia

ich wydatkowanie w sposób efek§wny i oszczędny, dążąc do uzyskania mozliwie najlepszych

efektów.

ROZDZIAŁII
ZASADY KIEROWANIA OŚRODKEIM

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik na podstawie u$l"urn'".,'u udzielonego przezWójta.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.

3. Organem sprawującym nadzór nad dzjałalnością Ośrodka jest Wójt.

4, Organem sprawującym nadzor męr}Ąoryczny nad działalnością Ośrodkiem jest Wojewoda

Mazowiecki, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w

Warszawie.

§8
1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, sfuzbowego

podporządkowania, podziału czynności słuzbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie

powierzonych zadafl.

2. Komórki organizacyjne zobowiązane są do wspóĘracy i współdziałania w celu realizacji zadań

Ośrodka.

3. Ośrodek realizując swoje zadania wspóĘracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym fundacjami i

stowarzyszeniami, kościołęm katolickim, innymi kościołami, związkutti wymaniowymi,

pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi, w oparciu o przepisy prawa.

§9
Kierownik kieruje Ośrodkiem, odpowiada za działalność, realizację zadań i reprezentuje go na zewnątrz. Do

obowiązków Kierownika naleĘ :

l, Kierowanie i organizacja pracy Ośrodka oraz zapęwrlienie waruŃów niezbędnych do jego

funkcj onowan ia i r ealizacji powierzonych zadatt.

2. Reprezentowanię Ośrodka we wszystkich sprawach doĘczących jego działalności.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa w przedmiocie zadań

zleconych gminie oraz zadafl własnych gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.

4, Realizację zadań pomocy społecznej, tak w zakresię zadań zleconych gminie, zadań własnych gminy o

char aktęr zę o b o wi ązkowym.

5. Organizowanie działalności Ośrodka.

6, Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb realizowanychzadń.



7. Nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową.

8. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka.

9. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

10. Inicjowanie i wdrazanię zmian organizacyjnych w Ośrodku.

1 1. Ocęna stopnia i prawidłowości realizacji zadań przezpodległe działy.

l2. Dokonywanie okresowych ocen podlegĘch pracowników oraz kontrola wykonywania zalęcęń z nich

wynikających.

l 3. Organizowanie kontroli zarządczej i nadzor nad realizacją wniosków pokontrolnych.

14. Opracowywanie projeklów uchwał Rady Gminy doĘczących zadanręalizowanych przez Ośrodek.

15. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów związanych z organizacją pracy Ośrodka, chyba, że

Regulamin stanowi naczej.

16. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka.

§10
1. Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka .

2. Do obowiązków Głównego Księgowego naleĘ w szczególności;

1 ) Opracowywanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych,

2) Nadzór nad bieżącą realizacją budzetu Ośrodka l przestrzeganiem dyscypliny finansów

publicznych,

3) prowadzenie rachunkowości Ośrodka polegającej w szczególności na;

a) zorganizowaniu sporządzania. przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli

dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b) bieżącym prowadzeni księgowości,

c) dokonywaniu rozliczęnfinansowych,

d) sporządzaniusprawozdańfinansowych,

e) nadzorowaniu całokształtu prac zzakresu rachunkowości wykonywanych w Ośrodku.

4) prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka, polegającej w szczególności na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,

b) sprawdzaniu pod względem finansowym prawidłowości dokumentów wy.twarzanych w

osroku zawieranych przez Ośrodek,

c) przestrzeganię zasadrozliczęń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnyc

d) zapewnienie terminowej realizacji zobowiązań,

5) analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka,

6) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej;

a) wstępnej, bieżącej i następczej kontroli finansowej w zakresie powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

Ośrodka,

c) wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych Ośrodka stanowiących przedmiot

księgowań oraz kompletności i rzetelności dokumentów doĘczących operacji

gospodarczych i finansowych,

1) sporządzanie deklaracji VAT



8) kierowaniepracąkomórki finansowo-księgowego,

9) opracowywanie projektów aktów wćwnętrznych wydawanych przez kierownika do§czących

prowadzeni rachunkowości, a szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów

(dowodów księgowych) , zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

l0) sporządzanie sprawozdań statystycznychzwiązanychz działalnością Ośrodka,

1 1) obsługa księgowa pozyskanych środków zewnętrznych.

12) sprawowanię nadzoru nad realizacją uchwał Rady Gminy, zarządzeńWójta oraz regulaminów

i zarządzeń Kierownika Ośrodka,

1 3) udzielania wsparcia męrytorycznego oraz pomocy pracownikom Ośrodka w realizacji zadań stałych

14) wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika,

ROZDZIAŁIII
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚROOXł

ZADANIA I KOMPE TENC JE P OSZCZEGOLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§11

l. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Ośrodka należyz

1) przestrzeganie Regulaminu pracy Ośrodka, porządku i dyscypliny pracy,

2) wykonywanie obowiązków słuzbowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi czynności

wykonywany na stanowisku pracy,

3) rzetęlność i terminowość realizacji powierzonych zadafi,

4l przesffzeganie tajemnicy slużbowej.

5) zabezpieczanie akt, dokumentów słuzbowych i pieczątek,

6) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

7) ochrona mienia Ośrodka,

8) doskonalenie własnych umiejętności, stale uzupełnianie wiedzy w cę|u nalezytego wykonywania

powierzonych obowiązków i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9) informowanie przełozonego o wszęlkich zauważonych nieprawidłowościach wynikających z

wykonywanych zadań,

10) wykazywanie właściwego stosunku do intęresantów, przełojonych i wspóĘracowników.

2. Do podstawowych uprawnień wszystkich pracowników należy:

1) wspóĘraca z innymi pracownikami w sprawach objętych zahesemzadań,

2) odwoĘwanie się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzecznę z aktualnymi przepisami

lub interesem ośródka,

3) informowanie przełożonego o trudnościach unięmożliwiających wykonanie zadań lub poleceń

służbowych,

4) pozostałe uprawnienia wynikające z Kodeksu pracy.

3. Pracownicy są odpowiedzialni w szczególności za:

1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i

terminowej r ealizacji zadań,

2) opracowywanie prognoz, arułllz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,



3) współudział w opracowywaniu projektu budzetu w części dotyczącej dzińania swojego stanowiska

pracy.

4) terminowe wykonywarrię zadart i ścisłe przestrzeganie przepisów prawa wynikających z realizacji

zadan.

§12
4. Kierownik organizuje prace Ośrodka w miarę występujących potrzeb, twotząc komórki organizacyjne

realizljące określone zadania zlecone l zadani własne gminy.

5. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadańw Ośrodku mogą być tworzone innę stanowiska pracy w

miarę występujących potrzeb.

6. Strukturę Organizacyjną Ośrodka stanowią;

1) Kierownik Ośrodka

2) komórka finansowo - księgowa w składzie:

a) Główny księgowy

b) Starszy księgowy

3) komórka pomocy środowiskowej w składzie:

a) pracownicy socjalni

4) komórka świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego

w składzię:

a) sekcja świadczeńrodzinnych,

b) sekcja funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego

5) komórka dodatków mieszkaniowych, KaĘ Dużej Rodziny oraz pomocy materialnej o charakterze

socjalnym (stypendia).

7. Schemat organizacyjny Ośrodka przedstawia załącznikdo niniejszego Regulaminu.

§13
Do zadai komórki finansowo - księgowej należy;

1. w zakresie spraw finansowo-księgowych:

1) dekretacja dowodów księgowych operacji gotówkowych i bezgotówkowych,

2) realizacja zleceń wypłaty świadczeń jakie realizuje Ośrodek,"

3) dokonyrłanie zapłaĘ faktur i rachunków,

4) uzgadnianie miesięczne ksiąg rachunkowych,

5) sporządzanie list płac i innych dokumentów dotyczących świadczeń pracowników ośrodka,

rownięż w zakręsie rozliczęf' zzakładem|Jbezpieczeń społecznych i urzędem skarbowym

2. w zakresie pozostałych spraw;

l) opracowywanie planów finansowych Ośrodka i ich zmian,

2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych,

3) opracowywanie analiz z wykonywania budzetu,

4) opracowywanie projektów budżetowych,

5) prowadzenie wszelkiej korespondencj i doĘczącej spraw f,tnansowo-księgowych,

6) wspóĘraca z innymi komórkami w zakręsię wykonywanych zadań, w tym w szczególności przy

sporządzaniu wniosków o dotacje zbudżętu państwa oraz ichrozliczaniu,



7) Sprawowanie kontroli wewnętrmej w Ośrodku w zakresie finansowo-księgowym, a w

szczególności dokonywanie :

- wstępnej i bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakręsie powierzonych obowiązków,

- kontroli księgowych operacji gospodarczych Ośrodka stanowiących przedmiot księgowań,

8) prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży usług,

9) prowadzenie ęwidencji mąiątku Ośrodka,

1 0) rozliczanie inwentaryzacj i przeprow adzany ch w Ośrodku,

11) prowadzęnie działan mających na celu pozyskiwanie należności budżetowych w ramach

prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

§14
1. Do zadań komórki pomocy środowiskowej w skład, którego wchodzą pracownicy socjalni należy:

1) prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,

2) prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu m.in. o ,,kontrakt socjalny"

3) dokonyrłanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanię na świadczęnia z pomocy

społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

4) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakręsie rozwiązywania spraw zyciowych

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnię rozwiązywać problemy będące

przyczynatrudnej sytuacji zyciowej; skutecznę posługiwanie się przepisami prawa w realizacji

tych zadan,

5) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji Ąciowej poradnictwa dotyczącego

możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przezwłaściwe instytucje państwowe,

samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

6) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

7) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanle działai samopomocowych w zaspokajaniu

niezbędnych potrzeb Ąciowych osób, rodzin, grup i środowisk społecmych,

8) współpraca i współdziałutię z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania

patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

9) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację Ęciowa oraz

inspirowanie powołania instyfucji świadczących usługi słuzące poprawie sytuacji takich osób i

rodzin,

10) współuczęstniczęnie w inspirowaniu, opracorływaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i

Iokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesieniejakości zycia.

2. Pracownik socjalny realizuje zadania poprzez ;

1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznanie i ustalanie potrzeb klientów oraz

proponowanie optymalnej pomocy z uwzględnienięm możliwości Ośrodka,

2) zawieranie kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realtzacji

zawartych konhaktów socjalnych oraz egzękw owanie zawartych ustaleń,

3) udział pracowników socjalnych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lęszno i grupach

roboczych tworzonych przez zespoł,

4) wspóĘraca z asystentem rodziny w zakręsię reallizacji zadań doĘczących wspierania rodzin,



5) wProwadzania danych wywiadów środowiskowych oraz innych informacji do programu

komputerowego, obsługującego świadczenia z pomocy społecznej,

6) terminowę zgłaszanie głównemu księgowemu rejestracji świadczeniobiorców do ubezpieczenia

zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego,

7) opracowywanie planu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

8) kompletowanie dokumentów klientów o umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej,

9) sPorządzanie opinii dotyczących problemów socjalnych mieszkańców gminy na wniosek Wó.ita

Gminy Leszno,

10) komPletowanie i przesyłanie wniosków dla klientów Ośrodka do Powiatowego zespołu do spraw

Orzekania o Niepełnosprawności,

l l) wsPÓĘracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty, innymi jednostkami pomocy

sPołecznej, policją, kuratorami zawodowymi i społecmymi, organizacjami pozarządowymi w

zakresie niezbędnym do r ealizacji zadań,

12) Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyĘcznymi oraz

zaleceniami kierownika ośrodka.,

l3) wykonywanie innych poleceń słuzbowych Kierownika Ośrodka.

3. Przy wykonywaniu zadań, pracownik socjalny jest zobowiązany:

l) kierować się zasadami etyki zawodowej,

2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych

osób do samostanowienia,

3) Przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

4) osobom zg}aszającym się o pomoc, udzięlać pełnej informacji o przysługujących im świadczęniach

i dostępnych formach pomocy,

5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu

zatrudnienia, chybaże działato przeciwko dobru osoby lub rodziny,

6) nabieżąco aktualizować wiedzę, zaznajamiac się z obowiązującymi przepisami prawa doĘczącymi

czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

§15
l. Do zadań komórki Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia

Wychowawczego naleĘ:

1) Sekcja Świadczeń Rodzinnycho dozadańktórej w szczególności należy;

a) przyjmowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznlkami do przyznanie świadczeń rodzinnych,

zasiłku pie|ęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,

b) prowadzenie postępowali dotyczącychjednorazowego świadczenia z ĘĄńtl urodzenia dziecka, u

którego zdiagnozowarlo ciężkie i nieodwracalne upośiedzenie albo nieuleczalną chorobę

zagrażającąjego życiu, które powstaĘ w prenatalnym okresię rozwoju dzięcka |ub czasie porodu,

zgodnie zustawą o wsparciu kobięt w ciąży i ich rodzin ,,Za życiem'

c) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz innych pism w sprawach z zakręsu

pr zy znaw ania świadczeń rodzinnych,



d) prowadzenie komputerowej bazy danych osób ubiegających się o świadczenia oraz jej

pr zetw ar zanie dla potrzetl r e alizacj t tych -ś wiadc zeń,

e) bieżącaweryfikacja uprawnień świadczeniobiorców,

0 prowadzenie ewidencji świadczeniobiorców zprawem do świadczeń ;

C) przygotowywanie list wypłat świadczeniobiorców ( w tym naleznych Sładęk na ubezpieczenie

emerytalno-zdrowotne) i niezbędnych dokumentów do realizacji przez dział księgowości,

h) wspóĘraca z księgowością w zakresie wypłatach świadczeń oraz sprawozdawczości;

D prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń ;
j) miesięczne sporządzanie informacji niezbędnej do zapotrzebowania środków finansowych na

r ealizację wypłat świadczeń,

k) ustalanię wysokości środków finansowych na wypłatę świadczeń oraz kosztów związanych z

obsługa tych świadczeń, niezbędnej do opracowania rocznego planu działalności Ośrodka w tym

zakręsie,

l) terminowe informowanie Głównego księgowego o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowania

świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpięczęnia społecznego,

m) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Mazowieckięgo Urzędu Wojewódzkiego w

Warszawie;

n) prowadzenie wymaganej dokumentacji w celu realizacjipowierzonych zadń;
o) współpraca zpozostaĘmi sekcjami Ośrodka.

§16
2) Sekcja Funduszu alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego do zadań, których w

szczególności należy:

a) przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami do ustalenia prawa do świadczęń z funduszu

alimentacyjnego,

b) prowadzenie postępowań wobęc dłużników alimentacyjnych i sporządzania w tych sprawach

de cy zjl adm inistracy j nych;

c) prowadzenie postępowań i sporządzania decyzjt administracyjnych w sprawie świadczeń

przyznanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

d) rejestracja dłużników alimentacyjnych w systemie komputerowym;

e) systematyczna współpraca z komornikami sądowymi;

f) występowanie z wnioskiem o przęprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłuznika

alimentacyjnego;

C) występowanie z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o przedstawienie informacji

doĘ czący ch możliwości aktyw izacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;

h) występowanie z wnioskiem do starosty o kierownika dłużnika alimentacyjnego do prac

organizowanych na zasadach robót pub l icznych;

i) występowanie z wnioskiem do starosty o zatrzymanieprawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;

j) występowanie z wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § l

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, zpóżn. zm);



k) s}Stematyczna współpraca z policją i innymi instytucjami w celu poprawy skutęczności egzekucji

świadczeń al im entacyjnych;

D prowadzenie ewidencji osób korzystaj ących ze świadczeń;

m) informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokahego o

dostępnych formach pomocy i zasadach jej przyznawania;

n) sporządzanie zaświadczeń na wniosek,

o) współpraca z księgowością w zakresie wypłacanych świadczeń;

p) prowadzenie sprawozdawc zości z zakresu dłuzników alimentacyjnych;

q) wspóĘraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

r) prowadzenie wymaganej dokumentacji w cę|u powierzonych zadafr

s) wspóĘraca zpozostaĘmi sekcjami Ośrodka.

§17
1. Komórka dodatków mieszkaniowych, Karty Dużej Rodziny i Rodziny 3+ oraz pomocy materialnej o

charaklerze socj alnym (stypendia).

1) dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny:

a) przyjmowanie wniosków wraz załącznikami do ustalęnia uprawnień do dodatku

mieszkaniowego,

b) przyjmowanie wniosków wraz załącmikami do ustalenia uprawnień do dodatku

energetycznego,

c) kwalifikowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,

d) kwalifikowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,

e) sporządzanie projektów wszystkich decyzji administracyjnych dotyczących dodatku

mięszkaniowego i dodatku ęnergetycznęgo,

f) prowadzenie rejestrów świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i świadczeniobiorców

dodatków energetycznych,

C) prowadzenie komputerowej barry danych dotyczących świadczęniobiorców dodatków

mieszkaniowych i dodatku ęnergetycznego,

h) utrzymywanie stałego kontaktu zzarządcami nieruchomości na teręnie gminy Leszno,narzecz

których prryznawanę są dodatki mięszkaniowe i dodatek energetyczny,

i) sporządzanie list wypłat świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych i dodatku

energe§cznego,

j) prowadzenie sprawozdawczości z zakręsu dodatków mieszkaniowych i dodatku

energętycznego,

k) sPorządzanie informacji niezbędnej do zapotrzebowania środków finansowych na realizację

wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatku energętycznego,

1) wspóĘraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka w cęlu udzielenia niezbędnych informacji lub

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

m) sporządzanie zaświad częń ta wniosek.

2) Karta Dużej Rodziny i Rodziny 3+

t
e
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a) przyjmowanie wniosków wraz z załącznlkami w celu wydania Karty dużej Rodziny i /lub

Rodziny 3+.

b) rejestr świadczeniobiorców KaĘ Dużej Rodziny i/lub Rodziny 3+,

c) obsługa komputerowego systemu KaĘ Dużej Rodziny,

d) rejestr wydawanych Kart Dużej Rodziny i/lub Rodziny 3+.

3) Pomoc materialna o charakterze socjalnym - Stypendia

a) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków

szkolnych wraz z załącznikam|

b) prowadzenie postępowań w sprawie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,

c) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach s§pendiów szkolnych i

zasiłków szkolnych,

d) tęrminowę sporządzanie list wypłat przyznanych decyzją administracyjną stypendiów

szkolnych i zasiłków szkolnych,

e) prowadzenie rejestru świadczęniobiorców stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,

0 bieżąca weryfikacja uprawnień świadczęniobiorców do pobierania stypendiów i zasiłków

szkolnych (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji uprawnień do

pobierania świadczeń w przypadku zmiany stanu faktycznego),

c) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń nięnależnie pobranych w ramach

wypłaconych stypendiów szklonych i zasiłków szkolnych,

h) wspóĘraca z pracownikami Ośrodka w zakresie przyznawania stypendiów szkolnych i

zasiłków szkolnych,

i) sporządzanie sprawozdań z udzielonych świadczeń z zalłesu stypendiów szkolnych i

zasiłków szkolnych,

j) przygotowywanie projektów planów finansowych dotyczących stypendiów szkolnych i

zasiłków szkolnych.

k) wydawanie zaświadczeń wydawanych na wniosek.

ROZDZIAŁIV

TRYB WYKONYWANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§181. Kontrolę wewnętrzną sprawują:

1) Kierownik Ośrodka,

2) Główny księgowy,

3) Upoważnionypracownik.

ROZDZIAŁV
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§19
l. Do wyłącznego podpisu Kierownika zastrzega się,.

l) odpowiedzi na skargi i wnioski.

2) zarządzenia, regulaminy, pisma okólne wydawane w ramach posiadanych kompetencji;



3) decyzje z zaY*ręsu administracji publicznej, do wydarłania których posiada indywidualne

upoważnienie Wójta,

4) odpowiedzi udzielanych na:

a) interwencje posłów i senatorów,

b) wnioski i interwencje radnych,

c) zaleceniapokontrolne.

5) związanych z dokonywaniem czynności prawnych:

a) w zakresie stosunków pracy pracowników Ośrodka,

b) pociągających za sobą zobowiązania finansowę Ośrodka,

6) decyzje w sprawach osobowych pracowników Ośrodka,

1) sprawozdń finansowo-budzetowych Ośrodka,

8) dokumentów w sprawach o charakterze zasadniczym dla działalności Ośrodka,

9) innych dokumentów określonych w przepisach prawa.

2. W czasie nieobęcności Kierownika lub w innych uzasadnionych przypadkach, dokumenty wymienione

w ust. l, z wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 1 pkt.3 i pkt. 5 lit. b podpisuje Główny Księgowy.

§20
1. Podczas nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni upowazniony przezniego pracownik.

2. Powierzenie obowiązków, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze pisemnego upowaznienia

udzielonego przez Kierownika.

3. Upoważniony pracownik przy wykonywaniu swoich zadań działa w granicach określonych

upoważnieniem udzielony m przęz Kierownika.

4, Szczególne upoważnienia do podpisywania pism i decyzji zawierają zakresy czynności pracowników.

5. Dokumenty przedstawione do podpisu powinny zawięrać imienną pieczątkę wraz z podpisem

pracownika, który dokum ent sporządził.

§21
1. Umowy orazinrlę dokumen§, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych wymagają

konhasygna§ Głównego Księgowego lub upowaznionej przez niego innej osoby.

2. Prawo podpisywania dokumentów ,,sprawdzono pod względem merytorycznym" ma oprocz

Kierownika, osoba przez niego wyznaczonana podstawie upowaznienia.

3. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych reguluje instrukcja opracowana przęz

Głównego Księgowego, nadana przez Kierownika odrębnym zarządzeniem.

§22
Obieg korespondencji i dokumentów, a takżę sposób gromadzenia, przechowywania,

ewidencjonowania oraz udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określa

inshukcja kancelaryjna oraz jednolity rzęczowy wykaz akt zgodnie z rozporządzęniem Prezesa Rady

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziińania archiwów zakładowych (Dz,U.

z2016 r,,poz.7506 ze zm.)

ROZDZIAŁYI



ORGANIZACJA Z^ŁATWIANIA SPRAW W OSRODKU
przyj mowanie i załatwianie indywidualnych spraw

§23
1. Indywidualne sprawy załatwiane są na zasadach, w trybie i w terminach określonych w rozdziale II

Kodeksu posterowania administracyjnego, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych doĘczących

realizowanych zadań.

2, Sprawy wniesione do Ośrodka są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

3. Pracownicy Ośrodka sązobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpaĘwania indywidualnych spraw,

kierując się przepisami praw.

4. Odpowiedzialność za termihowe i prawidłowe załatwięnię spraw ponoszą pracownicy zgodnie z

ustalonymi zakresami obowiązków.

5. Z reguĘ obowiązuje pisemna forma załńwienia sprawy. Zńatwięnię ustne powinno być utrwalone w

aktach w formie protokołu lub podpisanejprzez stronę adnotacji.

6. Pracownicy zŃatwiający indywidualne spalyy obowiązani są do na|eżytego informowania o

okolicznościach faktycznych i sprawachorazczttwĄą nad tym, aby strony i inne osoby nie poniosĘ

szkody z powodu nieznajomości prawa.

'7. Pracownicy zobowiązani są do:

1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści

obowiązujących przepisów,

2) rozstrzygnięcia spraw niezwłocznią & w pozostaĘch prąpadkach do okęślenia terminu

załatwięnia sprawy,

3) informowanię zainteresowanego o stanie załatwieni jego sprawy,

4) powiadomienie o przedłużeniu tęrminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej

konieczności podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zńatwienia sprawy,

5) informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżęnia od wydanych

rozstrzygnięć.

8. Wnioskodawcy mają prawo uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

9. Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpĘwu i stopnia pilności.

l0. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyazyn nie załatwi sprawy w tęrminie podlega

odpowiedzialności okręślonej w art. 38 kpa.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG
I WNIOSKÓW

§24
1. W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

1) Kierownik Ośrodka w każdy poniedziałek w godz. 10,00 -15,30

2) Pracownicy Ośrodka we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Ośrodka.

2. Zprzyjęć w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły.



3. 'Kierownik Ośrodka prowadzi rejestr skarg i wniosków, w których rejestrowane są skargi i wnioski oraz

odpowiedzi na nie.

4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Kierownik Ośrodka.

5. Przy przyjmowaniu, rozpatry*waniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się dział VIII kpa - skargi i

wnioski.

ROZDZIAŁ VIII

TRYB PRACY oŚnonxł
§25

1. Ośrodek jest czynny w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1700 a od wtorku do piątku od godz. 800

do godz. l600. Rozkład pracy w poniedziałki dla pracowników, którzy mają pracować w godzinach

900 - 1700 ustala się w drodze harmonogramów przekazywanych do wiadomości pracowników

rnjpóżniej na tydzień przed rozpoczęciem danego miesiąca kalendarzowego

ROZDZIAŁIX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26
Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są zapomać się z treścią niniejszego Regulaminu i przyjąć do

zastosowania.

§27
Wszelkie zmiaty do Regulaminu wynragają formy właściwej dla jego nadania,

§28
Przepisy wewnętrzne wydane na podstawie poprzedniego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lesznie zachowują moc do momentu wydania nowych, jeżeli nie są sprzęcme z regulacjami

zawaĘmi w niniejszym regulaminie.

Os.oaFP'§?Yffi".nu.i

Mirosławą O.iuOdkJ.
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