Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 021.17.2021
Dyrektora MGOPS w Sztumie z dnia 01.06.2021 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W S Z T U M I E

I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie (MGOPS),
zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań
poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład MGOPS.
§2
MGOPS działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności:
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713
z póź. zm.),
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876
z późn. zm.),
• ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 176
z późn. zm.),
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.217),
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
111 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 817),
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z poźn. zm.),
• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2133 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (.tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716),
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 227),
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.
2050),
• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.),
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ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.),
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz.
2407 z późn. zm.),
ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.),
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 183),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 1057 ).
uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego
programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r., poz. 514),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1061)
Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sztumie Nr XI/56/90 z dnia 20 kwietnia 1990 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie przyjętego uchwałą Rady
Miejskiej w Sztumie,
innych właściwych aktów prawnych.
§3
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
- Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie,
- Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie,
- Zastępcy Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
- Koordynatorze – należy przez to rozumieć Koordynatora wyodrębnionej komórki
organizacyjnej, któremu powierzono, poza czynnościami wykonywanymi na stanowisku pracy,
zadanie nadzorowania i koordynowania pracą grupy pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
- Pracodawcy - należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie,
- Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Sztum,
- Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sztumie,
- Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
- KIS - należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej,
- Ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- Ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),
- Ustawie o pomocy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),
- Ustawie o wspieraniu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
- Ustawie o świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn.
zm.) oraz ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877)
- Ustawie o wychowywaniu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),
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- Ustawie o Karcie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.),
- Ustawie o dodatkach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2133),
- Ustawie Prawo energetyczne – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716),
- Ustawie o wychowaniu w trzeźwości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października
1982r.
o
wychowaniu
w
trzeźwości
i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 2277),
- Ustawie o narkomanii – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (.tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.),
- Ustawie o przemocy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (.tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 218),
- Ustawie o zdrowiu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183),
- Ustawie o wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
- Ustawie „Za życiem” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (.tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm.),
- Rozporządzeniu „Dobry Start” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)

§4
1. Ośrodek jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy oraz bezpośrednim
organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej na jej terenie, w tym również
w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom określonych ustawami o wychowaniu
w trzeźwości, o narkomanii, o zdrowiu, przemocy w rodzinie (zgodnie z ustawą o przemocy),
dodatków mieszkaniowych i energetycznych (zgodnie z ustawą o dodatkach i ustawą Prawo
energetyczne), jak również innych zadań przekazanych mu do realizacji na mocy
obowiązujących przepisów prawnych, w tym przez Radę i Burmistrza.
2. Ośrodek jest podstawową jednostką organizacyjną systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej na terenie gminy, zgodnie z ustawą o wspieraniu.
3. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
i alimentacyjnych oraz ustawą o wychowywaniu, jak również zadań wynikających
z ustawy o Karcie i Rozporządzeniu „Dobry start”, przekazanych mu do realizacji na mocy
obowiązujących przepisów prawnych, w tym przez Radę i Burmistrza.
3.Ośrodek
sprawuje
obsługę
organizacyjno-techniczną
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego w Sztumie, zwanego dalej „GZI”, oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sztumie, zwanej dalej „GKRPA”.
5. Ośrodek nadzoruje prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie (ŚDS)
i Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie (RDP).
6. Siedziba Ośrodka znajduje się na terenie miasta Sztum.
7. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Sztum.
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8. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje
Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku. Ośrodek, realizując
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami Wojewody.
9. Ogólny nadzór nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje
Burmistrz. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się
ustaleniami Burmistrza.
§5
1. Przy załatwianiu spraw w Ośrodku stosuje się postanowienia Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (KPA), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są stosownymi przepisami prawa
i zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora.
3. Działalność Ośrodka jest jawna. Ośrodek zapewnia realizację uprawnienia obywateli do
dostępu do informacji publicznej związanej z jego działalnością na zasadach określonych
właściwymi przepisami prawa.
4. Ośrodek przy realizacji zadań gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe osób
i rodzin w granicach określonych przepisami prawa oraz zapewnia ochronę zbiorów danych
osobowych zgodnie z właściwymi przepisami.
§6
1. Całokształtem działalności i pracą Ośrodka kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora,
Głównego księgowego oraz koordynatorów wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
2. Podczas nieobecności Dyrektora jego zadania i kompetencje przejmuje Zastępca Dyrektora,
zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
3.Zastępca Dyrektora zarządza, koordynuje, kontroluje i nadzoruje działalnością
wyodrębnionych komórek organizacyjnych Ośrodka, zgodnie z podziałem kompetencji
i zakresem obowiązków ustalonym przez Dyrektora.
4. Koordynator nadzoruje i koordynuje działalność wyodrębnionych komórek organizacyjnych
Ośrodka, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Dyrektora.
5. Główny księgowy prowadzi i odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka.
6. Zastępca Dyrektora, Główny księgowy, koordynatorzy oraz samodzielne stanowiska pracy
ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem za prawidłową realizację powierzonych im zadań
uszczegółowionych w zakresie czynności.
7. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Ośrodka, kieruje jego pracą oraz reprezentuje
na zewnątrz.
8. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
oraz wydaje z jego upoważnienia decyzje administracyjne w zakresie działania Ośrodka.
9. Na wniosek Dyrektora Burmistrz może upoważnić inne osoby do wydawania w jego imieniu
decyzji administracyjnych w zakresie działania Ośrodka.
10. Dyrektor jest przełożonym w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników
i wykonuje wobec nich czynności wynikające ze stosunku pracy.
11. Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem za należytą organizację pracy.
II. Zakres działania i zadania

§7
1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej określone ustawą
o pomocy oraz ustawą o wspieraniu.
2. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:
4

1) udzielanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej;
2) kierowanie do domu pomocy społecznej, ŚDS oraz ustalanie odpłatności za pobyt w tych
placówkach;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
potrzebującym,
4) organizowanie działalności w zakresie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, jak
również innych form wsparcia osób/rodzin potrzebujących wsparcia środowiskowego, w tym
domowego np. w formie usługi teleopieki, „Koperty Życia”, kierowanie do dziennych ośrodków
wsparcia;
5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mająca na celu udzielanie pomocy
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu ich/jej zdolności do funkcjonowania
w
społeczeństwie
oraz
tworzenie
warunków
sprzyjających
temu
celowi;
6) asystenturę rodzin rozumianą jako kompleksową formę wsparcia rodzin
zgodnie z ustawą o wspieraniu oraz ustawą „Za Życiem”;
7) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej;
8) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia, wspieranie inicjatyw
lokalnych poprzez animowanie i tworzenie projektów, grup samopomocowych, budowanie
partnerstw i promowanie pracy wolontarystycznej oraz działania na rzecz rozwoju społecznego;
9) dokonywanie analiz socjalnych stanu pomocy społecznej i oceny jej efektów;
10) inspirowanie działań profilaktycznych i promocyjnych służb socjalnych na terenie gminy
oraz podejmowanie przedsięwzięć w zakresie szeroko pojętej profilaktyki, przeciwdziałania
uzależnieniom i rozwiązywania tych problemów;
11) programowanie kierunków polityki socjalnej i sporządzanie oceny zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
12) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS);
13) realizowanie zadań wynikających z samorządowych i rządowych programów pomocy
społecznej bądź innych ustaw, rozporządzeń i uchwał mających na celu ochronę poziomu życia
osób i rodzin;
14) postępowanie w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych, „Dobry start”, Karty Dużej Rodziny oraz innych zleconych mu
do realizacji na mocy obowiązujących przepisów prawa;
15) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez zespół planowych działań mających na celu przywrócenie jej
zdolności do wypełniania tych funkcji, w tym tworzenie gminnego systemu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej;
16) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnieniom oraz
patologiom społecznym;
17) postępowanie w sprawie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz
energetycznych;
18) realizację programów wsparcia rodzin wielodzietnych w Mieście i Gminie Sztum, w tym
lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych na ich rzecz, zgodnie z właściwymi przepisami;
19) wspieranie osób/rodzin w innych niż wymienione powyżej formach przy wykorzystywaniu
dostępnych oraz innowacyjnych form i metod pracy społecznej dążąc do ich ciągłego rozwoju
i profesjonalizacji.
20) realizację programów wsparcia seniorów w Mieście i Gminie Sztum, w tym lokalnych,
regionalnych i krajowych oraz innych na ich rzecz, zgodnie z właściwymi przepisami.
3. Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała w szczególności z organami administracji rządowej
oraz organami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami, organizacjami społecznymi,
5

Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

fundacjami,

III. Struktura organizacyjna Ośrodka

§8
1. W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1. Zastępca Dyrektora (APS.I.),
2. Główny księgowy (FE.I.).
2. Strukturę Ośrodka stanowią następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
I. Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług (APS):
1) Zespół ds. pierwszego kontaktu (PK):
- Koordynator Zespołu – pracownik socjalny (KS.I.)
- Pracownicy socjalni (PK.I. – PK.II.),
2) Zespół ds. pracy socjalnej (PS),
- Koordynator zespołu-pracownik socjalny (KS.I.),
- Pracownicy socjalni (PS.I.-PS.II.),
- Asystent rodziny (AR.I.),
3) Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną (ŚD):
- Koordynator Zespołu (SD.I.),
- Pracownicy socjalni (ŚD.I.-ŚD.II.),
- Stanowisko ds, świadczeń (ŚD.III.),
4) Zespół ds. usług socjalnych (US):
- Koordynator Zespołu (SD.I.),
- Pracownicy socjalni (US.I.-US.II.),
II. Dział Projektów (PR):
- Stanowisko ds. projektów (PR.I.-PR.II.)
- Klub Integracji Społecznej (KIS);
III. Dział Finansowo - Ekonomiczny (FE):
- Główny księgowy (FE.I.),
- Księgowy (FE.II. - FE.III.);
IV. Dział Realizacji Zadań Zleconych (ZL):
- Koordynator Działu Realizacji Zadań Zleconych (ZL.I.),
- Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych (RA.I. – RA.III.),
- Stanowisko ds. świadczeń alimentacyjnych (FA.I.),
- Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych (DM.I.);
V. Samodzielne stanowiska pracy:
- ds. administracyjno-kadrowych (AK.I.),
- ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy (UP.I.);
- kierowca – konserwator.
3. Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Dyrektor może tworzyć inne komórki organizacyjne i stanowiska pracy niż wymienione
w ust. 1 i 2 oraz zmieniać strukturę organizacyjną Ośrodka w drodze zarządzenia
wewnętrznego.
5. Do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z wykonywaniem zadań Ośrodka
Dyrektor może powoływać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe. W skład zespołów
zadaniowych mogą wchodzić pracownicy Ośrodka oraz osoby spoza niego.
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6. W uzasadnionych przypadkach praca wykonywana w Ośrodku może być świadczona na
podstawie umów cywilnoprawnych.
IV Zasady kierowania Ośrodkiem

§9
1. W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i hierarchicznego
podporządkowania, podziału czynności dla poszczególnych pracowników i ich indywidualnej
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Całokształtem działalności i pracą Ośrodka kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora,
Głównego księgowego oraz Koordynatorów wyodrębnionych komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy, wymienionych w § 8.
3. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Działem Finansowo-Ekonomicznym (FE),
2) Działem Realizacji Zadań Zleconych (ZL)
3) samodzielnymi stanowiskami pracy, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. V.
4. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi sprawując bezpośredni nadzór,
jednocześnie koordynując i kierując oraz ponosząc pełną odpowiedzialność za prawidłową
realizację zadań Działu Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług (APS), w tym
Koordynatorów wyodrębnionych w ramach Zespołów PK, PS, US i ŚD oraz Działu Projektów
(PR). Podczas nieobecności Dyrektora Zastępca Dyrektora wykonuje wszystkie zadania
i kompetencje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
5. Główny księgowy Ośrodka odpowiada za gospodarkę finansową oraz prawidłowe
stosowanie właściwych w tym zakresie przepisów, kieruje, koordynuje oraz nadzoruje pracę
Działu Finansowo-Ekonomicznego podlegając bezpośrednio Dyrektorowi.
6. Zastępca Dyrektora i Główny księgowy mają prawo podejmowania decyzji we wszystkich
sprawach z zakresu swojego działania z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji Dyrektora i ponoszą odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem za właściwą
ich realizację, a w szczególności za terminowe i należyte ich wykonywanie oraz za
podejmowane decyzje.
7. Koordynatorzy Zespołów PK, PS, US i ŚD, wyodrębnionych w ramach Działu APS, podlegają
bezpośrednio Zastępcy Dyrektora i wykonują zadania powierzone zgodnie z jego poleceniem,
wskazówkami i zakresem czynności.
8. Koordynator Działu ZL oraz samodzielne stanowiska pracy, o których mowa
w § 8 ust. 2 pkt. V, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi i wykonują zadania powierzone
zgodnie z jego poleceniami, wskazówkami i zakresem czynności.
9. Koordynatorzy odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie powierzonych ich nadzorowi
komórek organizacyjnych ponosząc odpowiedzialność za właściwą organizację i skuteczność
pracy podległych pracowników.
10. Stanowiska kierownicze, wymienione w § 8 ust. 1, oraz koordynatorzy wyodrębnionych
komórek organizacyjnych odpowiadają przed Dyrektorem w szczególności za:
a) należytą organizację pracy,
b) znajomość przepisów prawa,
c) prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań,
d) koordynację i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
e) podejmowanie inicjatyw co do efektywności pracy komórki organizacyjnej,
f) prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw oraz archiwizację akt
nadzorowanej komórki organizacyjnej.
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11. Zastępca Dyrektora i Główny księgowy określają szczegółowy zakres czynności, uprawnień
i odpowiedzialności dla wszystkich stanowisk pracy w nadzorowanym dziale, w tym w oparciu
o propozycje Koordynatorów, i przedstawiają do aprobaty Dyrektorowi.
12. Decyzje administracyjne wydawane są w Ośrodku na podstawie stosownych upoważnień
Burmistrza.
13. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie
i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
14. Gospodarowanie środkami finansowymi Ośrodka odbywa się w sposób racjonalny, celowy
i oszczędny z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności i dbałości zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora.
15. W celu oceny celowości, efektywności, racjonalności i legalności działań związanych
z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem,
w Ośrodku funkcjonuje system kontroli zarządczej, w tym wewnętrznej.
16. Zastępca Dyrektora, Główny księgowy oraz Koordynator Działu ZL rokrocznie ustalają plan
kontroli wewnętrznej, przedstawiają go do aprobaty Dyrektorowi, jak również przedkładają mu
protokoły i wnioski z przeprowadzonych kontroli.
17. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej regulują przepisy wewnętrzne
wprowadzone przez Dyrektora na podstawie projektów przygotowanych przez Głównego
księgowego.
18. Zakupy i inwestycje w Ośrodku dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty,
zgodnie z właściwymi przepisami i postanowieniami wewnętrznymi, w tym w szczególności
regulującymi sferę finansów publicznych i zamówień publicznych.
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Dyrektor może w razie potrzeby
wydawać stosowne zarządzenia. Projekty zarządzeń przygotowują merytorycznie właściwe
komórki organizacyjne Ośrodka. Projekty przed przedłożeniem do podpisu Dyrektora winny
być uzgodnione i parafowane przez przełożonego właściwej komórki organizacyjnej i radcę
prawnego.
V. Zakres zadań i kompetencji komórek organizacyjnych Ośrodka
§ 10
Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora należą w szczególności:
1. Zarządzanie Ośrodkiem i reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Przedkładanie Radzie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i sprawozdania z działalności Ośrodka zgodnie z
ustawą o pomocy oraz innych analiz, badań, sprawozdań, raportów i projektów dotyczących
zadań Ośrodka, jeśli stosowne przepisy tak stanowią.
3. Koordynacja i nadzór pracy Ośrodka poprzez właściwą organizację i planowanie pracy, stały
nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników, koordynacja działań komórek
wewnętrznych Ośrodka.
4. Zatrudnianie pracowników zgodnie z kwalifikacjami oraz podejmowanie wszelkich decyzji
kadrowych i prowadzenie polityki kadrowej Ośrodka.
5. Utrzymywanie bieżących kontaktów oraz współpraca z organami administracji rządowej
i samorządowej, a także z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie działalności Ośrodka
oraz ze środkami masowego przekazu.
6. Koordynacja, nadzór i kontrola realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych strategii/programów w zakresie
zadań przypisanych Ośrodkowi.
7. Nadzór i kontrola nad właściwym sporządzaniem i realizacją planów Ośrodka.
8. Nadzór nad wykonywaniem zleconych przez Ośrodek zadań.
9. Nadzór nad całokształtem gospodarki Ośrodka, zwłaszcza gospodarką finansowomateriałową, funduszem płac oraz sprawozdawczością.
10. Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i zawodowej przez podległych
pracowników.
11. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji oraz wniosków o udostępnienie informacji
publicznej (uip), nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków.
12. Podejmowanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
oraz innych na podstawie stosownych upoważnień oraz nadzór nad podejmowaniem tych
decyzji przez podległych pracowników posiadających stosowne upoważnienia.
13. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji
Ośrodka.
14. Zarządzanie powierzonym majątkiem Ośrodka.
15. Składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz
ustanawianie pełnomocników w zakresie swojego działania.
16. Nadzór nad realizacją w Ośrodku obowiązujących przepisów i norm, przestrzeganiem zasad
organizacji i dyscypliny pracy wynikających z Kodeksu pracy, Regulaminu pracy, Statutu,
niniejszego Regulaminu oraz innych aktów prawnych i zarządzeń.
17. Wyznaczanie Zastępcy Dyrektora i koordynatorów komórek organizacyjnych oraz
przydzielanie im zakresu spraw, w jakich działają w formie zakresu obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności.
18. Zawieranie umów cywilnoprawnych i porozumień oraz podpisywanie dokumentów
o charakterze zasadniczym dla działalności Ośrodka.
19. Organizowanie i nadzorowanie działań kontroli zarządczej w Ośrodku, w tym wewnętrznej,
oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.
20. Dokonywanie okresowych ocen pracowników Ośrodka oraz kontrola wykonywania zaleceń
z nich wynikających.
21. Nadzór, koordynacja, kontrola realizacji zadań Działu Finansowo-Ekonomicznego (FE),
Działu Realizacji Zadań Zleconych (ZL) i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 8
ust. 2 pkt. V, Dokonywanie podziału zadań pomiędzy bezpośrednio podległych pracowników,
jak również inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych.
22. Koordynowanie, inicjowanie i nadzorowanie propozycji/projektów programów realizacji
i rozwoju zadań Ośrodka, w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, głównie ze
środków unijnych. Nadzór, kontrola i koordynacja działań w zakresie pozyskiwania przez
Ośrodek zewnętrznych środków finansowych.
§ 11
Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy Dyrektora (APS.I.) należą w szczególności:
1. Zastępstwo Dyrektora podczas jego nieobecności w pełnym zakresie realizowanych przez
niego zadań i kompetencji, w tym reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
2. Nadzór, koordynacja, kontrola i odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań Działu
Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług (APS), w tym Koordynatorów wyodrębnionych
Zespołów PK, PS, US, ŚD oraz Działu Projektów (PR). Dokonywanie podziału zadań pomiędzy
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bezpośrednio podległych pracowników, jak również inicjowanie i wdrażanie zmian
organizacyjnych.
3. Ocena lokalnych problemów społecznych i przedstawianie propozycji ich rozwiązań.
4. Przygotowywanie oraz inicjowanie propozycji/projektów programów realizacji i rozwoju
zadań Ośrodka, w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, głównie ze środków
unijnych. Nadzór, kontrola i koordynacja działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych w zakresie podległych komórek organizacyjnych.
5. Podejmowanie inicjatyw mających na celu pobudzanie społecznej aktywności
i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób,
rodzin, grup, środowisk społecznych itp.
6. Inicjowanie współdziałania i współpracy z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie ubóstwa.
7.Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz
inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób
i rodzin.
8. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie oraz rozwijanie regionalnych i lokalnych
programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz
współpraca w tym zakresie.
9. Planowanie i inspirowanie zadań w zakresie profilaktyki patologii społecznych, uzależnień
i przemocy w rodzinie.
10. Udział w planowaniu środków finansowych na świadczenia, opracowaniu budżetu Ośrodka
i nadzór nad prawidłową jego realizacją.
11. Bieżące informowanie Dyrektora o stopniu realizacji powierzonych zadań oraz potrzebach
stąd wynikających w aspekcie efektywności świadczonej pomocy.
12. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie
z posiadanymi upoważnieniami.
13. Realizacja obowiązków i nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji wydatków zgodnie z planem finansowym
Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w przypadku naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
14. Współdziałanie i współpraca w realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych strategii/programów
powierzonych do realizacji podległego działu. Koordynacja, nadzór i kontrola realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz innych
strategii/programów powierzonych do realizacji podległego działu.
15. Organizowanie i nadzorowanie działań kontroli zarządczej w zakresie powierzonych zadań,
w tym bieżąca i okresowa kontrola wewnętrzna oraz nadzór nad realizacją wniosków
pokontrolnych.
16. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji powierzonych obowiązków, jak również nadzór nad prawidłową realizacją
przepisów przez podległych pracowników.
17. Nadzór nad porządkiem i dyscypliną pracy w Ośrodku.
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18. Przestrzeganie i stosowanie nadzoru nad zachowaniem tajemnicy służbowej przez
podległych pracowników.
19. Nadzór nad wykonywaniem zleconych przez Ośrodek usług dotyczących pomocy
społecznej w zakresie podległego działu.
20. Rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działań realizowanych przez podległe
komórki organizacyjne.
21. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników w ramach działów, zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Dyrektora, jak również kontrola zaleceń z nich
wynikających.
22. Nadzór i koordynacja działań w zakresie wolontariatu oraz działań prowadzonych na rzecz
osób/grup wymagających wsparcia, w tym na rzecz rodziny i seniorów, w zakresie podległych
działów.
23. Koordynacja i nadzór działań z zakresu aktywnej integracji prowadzonych
w podległych działach, w tym w ramach KIS.
24. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka podczas nieobecności
Dyrektora oraz wykonywanie innych czynności przez niego zleconych.
§ 12
Do zakresu zadań i kompetencji Głównego księgowego (FE.I.) należą w szczególności:
1. Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej Ośrodka, w tym nadzór nad
wykonywaniem określonych ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, ustawą
Prawo zamówień publicznych oraz innymi przepisami prawa, obowiązków w zakresie kontroli
finansów.
2. Przygotowanie, wdrożenie i nadzorowanie procedur kontroli zarządczej w Ośrodku oraz
bieżąca analiza w tym zakresie. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad
realizacją wniosków pokontrolnych w Ośrodku.
3. Przygotowanie projektu budżetu Ośrodka oraz jego realizacja.
4. Analiza wykorzystania budżetu Ośrodka oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie
w celu racjonalnego dysponowania środkami.
5. Nadzór nad płatnościami realizowanymi przez Dział Finansowo-Ekonomiczny w zakresie
zgodności z decyzjami wydanymi przez komórki organizacyjne Ośrodka, w tym wydawania oraz
przechowywanie bonów towarowych.
6. Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu statystyki publicznej.
7. Kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracą Działu Finansowo-Ekonomicznego.
8. Nadzór finansowy nad wszelkimi remontami i inwestycjami Ośrodka.
9. Kontrola wstępna i bieżąca dokumentacji finansowo – księgowej.
10. Realizacja obowiązków i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej zgodnie
z właściwymi przepisami dotyczącymi finansów publicznych, w tym zamówień publicznych,
w szczególności w zakresie:
- prowadzenia rachunkowości Ośrodka,
- wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
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11. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji powierzonych obowiązków, jak również nadzór nad prawidłową realizacją
przepisów przez podległych pracowników.
12. Sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących budżetu Ośrodka.
13. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników oraz kontrola wykonania zaleceń
z nich wynikających.
14. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie środków
finansowych przekazywanych na realizację zadań, jak również z instytucjami finansowymi
i bankami.
15. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.
16. W celu realizacji swoich zadań Główny księgowy:
- określa zasady, według których mają być wykonywane przez poszczególne komórki
organizacyjne Ośrodka prace niezbędne dla zapewnienia prawidłowości gospodarki
finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej poprzez
przygotowanie projektów zarządzeń i instrukcji,
- żąda od komórek organizacyjnych Ośrodka niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również
udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji
i wyjaśnień.
§ 13
Do zakresu zadań i kompetencji Koordynatora komórki organizacyjnej należą
w szczególności:
1. Ocena lokalnych problemów społecznych oraz przedstawianie propozycji ich rozwiązań.
2. Przygotowywanie oraz inicjowanie propozycji/projektów programów realizacji i rozwoju
zadań Ośrodka, w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, głównie ze środków
unijnych. Nadzór i koordynacja działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych w zakresie podległych komórek organizacyjnych.
3.Podejmowanie inicjatyw mających na celu pobudzanie społecznej aktywności
i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób,
rodzin, grup, środowisk społecznych itp.
4. Inicjowanie współdziałania i współpracy z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie ubóstwa.
5. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich
osób i rodzin.
6. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
7. Planowanie i inspirowanie zadań w zakresie profilaktyki patologii społecznych, uzależnień
i przemocy w rodzinie.
8. Udział w planowaniu środków finansowych na świadczenia, opracowaniu budżetu Ośrodka
i nadzór nad prawidłową jego realizacją.
9. Bieżące informowanie przełożonych o stopniu realizacji powierzonych zadań oraz
potrzebach stąd wynikających w aspekcie efektywności świadczonej pomocy.
10. Koordynacja, nadzór i kontrola nad prawidłową pracą komórki organizacyjnej pozostającej
w bezpośredniej zależności poprzez właściwą ich organizację i planowanie pracy, jak również
inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych.
11. Realizacja obowiązków i nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
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- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji wydatków zgodnie z planem finansowym
Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- prowadzenia ewidencji faktur i rachunków w zakresie budżetu działu/komórki organizacyjnej,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
12. Ustalanie zadań i dokonywanie ich podziału pomiędzy podległych pracowników w sposób
gwarantujący równomierne ich obciążenie i właściwe wykorzystanie.
13. Ustalanie i stosowanie w podległych komórkach organizacyjnych jednoznacznych procedur
załatwiania spraw eliminujących dowolność i subiektywizm przy podejmowaniu rozstrzygnięć.
14. Współpraca w zakresie realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Programu Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie oraz innych strategii/programów w zakresie działania komórki
organizacyjnej.
15. Przedstawianie przełożonym informacji z zakresu występujących potrzeb oraz stanu ich
zaspokojenia.
16. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
indywidualnych należących do zakresu zadań Ośrodka zgodnie z posiadanymi
upoważnieniami oraz zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia
postępowań.
17. Akceptacja pod względem merytorycznym dokumentacji niezbędnej do przyznania
świadczeń.
18. Organizowanie i nadzorowanie działań kontroli zarządczej w zakresie powierzonych zadań.
Bieżąca i okresowa kontrola wewnętrzna oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.
19. Dbałość o porządek i dyscyplinę pracy w podległej komórce organizacyjnej oraz
zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zarządzeń wewnętrznych
w tym zakresie.
20. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji powierzonych obowiązków, jak również nadzór nad prawidłową realizacją
przepisów przez podległych pracowników.
21. Przygotowywanie projektów aktów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów w zakresie
realizowanych zadań.
22. Nadzór nad wykonywaniem zleconych przez Ośrodek usług w zakresie działalności komórki
organizacyjnej.
23. Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących skarg i wniosków odnoszących się
do podległych komórek organizacyjnych.
24. Dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników w ramach komórki organizacyjnej,
zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Dyrektora oraz kontrola realizacji
zaleceń z nich wynikających.
25. Opracowywanie i nadzór w zakresie zapotrzebowań, sprawozdawczości, bilansów
i wszelkich analiz w podległej komórce organizacyjnej.
26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
W razie nieobecności Koordynatora jego obowiązki pełni wskazany przez niego, Dyrektora lub
Zastępcę Dyrektora pracownik komórki organizacyjnej w zakresie posiadanych upoważnień.
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§ 14
1. Do zadań wspólnych pracowników wszystkich komórek organizacyjnych należą
w szczególności:
1) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych.
2) Przygotowywanie projektów pism, decyzji, umów, porozumień, uchwał, odpowiedzi na
interwencje, interpelacje oraz sprawozdań statystycznych i informacji opisowych itp. do
zatwierdzenia i podpisania przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Koordynatora lub innych
upoważnionych osób.
3) Współdziałanie przy realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Wspierania Rodziny
oraz innych strategii/programów w zakresie działania komórki organizacyjnej.
4) Przyjmowanie skarg, wniosków i interwencji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi
na nie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie.
5) Właściwe przyjmowanie i załatwianie klientów/interesantów.
6) Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw.
7) Dokładna znajomość przepisów prawnych obowiązujących na danym stanowisku pracy.
8) Przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów.
9) Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
10) Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.
11) Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki finansowej, w tym dotyczących finansów
publicznych i zamówień publicznych oraz ponoszenie odpowiedzialności z tego tytułu
w przypadku naruszenia.
12) Przedkładanie radcy prawnemu spraw wymagających opinii prawnej bądź skierowania na
drogę sądową.
13) Współpraca i współdziałanie z innymi pracownikami, sądami, organami administracji
rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, fundacjami lub osobami prawnymi
i fizycznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, a także innymi instytucjami w celu
realizacji zadań Ośrodka.
2. Do obowiązków pracowników wszystkich komórek organizacyjnych należą
w szczególności:
1) Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych, a także w posiedzeniach
i spotkaniach związanych z działalnością Ośrodka.
2) Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji zadań.
3) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp.),
uzupełnianie wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
4) Bieżąca archiwizacja akt.
5) Sporządzanie bilansu potrzeb i środków, sprawozdań zgodnie z planem oraz prowadzenie
właściwych rejestrów.
6) Obsługa i wdrażanie programów komputerowych w zakresie zadań komórki
organizacyjnej/stanowiska pracy.
3. Pracownicy Ośrodka bez względu na pełnioną funkcję oraz niezależnie od obowiązków
określonych w zakresie czynności zobowiązani są w szczególności:
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1) Przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminu pracy i innych regulaminów
wewnętrznych.
2) Przestrzegać dyscypliny pracy oraz postępować zgodnie z zasadami sprawnej organizacji
pracy oraz normami współżycia społecznego.
3) Wykonywać terminowo polecenia służbowe, a w przypadku niemożności wykonania
polecenia informować przełożonego.
4) Działać wnikliwie i należycie załatwiać sprawy.
5) Prawidłowo organizować funkcjonowanie swojego stanowiska pracy, a w przypadku
stanowisk kierowniczych i stanowisk koordynatorów – również podległych pracowników.
6) Dbać o powierzone mienie.
7) Zachować uprzejmość, życzliwość i kulturę osobistą w kontaktach z przełożonymi,
podwładnymi, współpracownikami i innymi stronami.
8) Strzec dobrego imienia pracownika pomocy społecznej oraz dbać o pozytywny wizerunek
Ośrodka.
4. Za nieprzestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń pracownik ponosi odpowiedzialność
cywilną, karną i służbową.
§ 15
Do zakresu zadań i kompetencji Działu Finansowo-Ekonomicznego (FE) należą
w szczególności:
1. Prowadzenie księgowości syntetycznej.
2. Prowadzenie analityki wydatków i kosztów.
3. Opracowanie projektu budżetu Ośrodka, planów finansowych, preliminarzy,
sprawozdawczości i bilansów oraz okresowych analiz finansowych.
4. Sporządzanie wniosków o dokonanie uzasadnionych zmian w budżecie Ośrodka.
5. Przygotowywanie, organizowanie, wdrażanie i nadzorowanie procedur kontroli zarządczej
w Ośrodku oraz bieżąca analiza w tym zakresie. Realizacja kontroli wewnętrznej w Ośrodku.
6. Przygotowanie wypłat świadczeń realizowanych przez Ośrodek w ustalonych terminach do
autowypłaty oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami oraz
instytucjami, w tym z bankiem.
7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowania informacji
i analiz finansowych. Uzgadnianie na bieżąco z komórkami organizacyjnymi oraz uprawnionymi
pracownikami wielkości posiadanych środków na wypłatę świadczeń, jak również uczestnictwo
w przygotowaniu sprawozdawczości w tym zakresie.
8. Prawidłowe i terminowe dokonywanie sprawozdań i rozliczeń.
9. Prawidłowa działalność finansowo-księgowa, w tym dokonywanie operacji finansowoksięgowych oraz wydawanie i przechowywanie bonów towarowych.
10. Praca we właściwym systemie informatycznym płacowo – księgowym oraz wdrażanie
narzędzi usprawniających w tym zakresie.
11. Zgłaszanie osób, którym przyznano świadczenie do ubezpieczeń społecznych, naliczanie
oraz opłacanie składek, kompletowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie, przesyły
elektroniczne do ZUS.
12. Sporządzanie przelewów, należności oraz refundacji mylnych opłat i wypłat.
13. Prowadzenie kart wynagrodzeń i zasiłków oraz dokumentacji związanej z przyznawaniem
wszelkich zasiłków i dodatków.
14. Sporządzanie list płac na wynagrodzenia i obsługa należności wobec ZUS, Urzędu
Skarbowego i innych instytucji.
15. Dokonywanie rozliczeń podatkowych wszystkich pracowników.
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16. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, inwentaryzacja i rozliczanie składników
majątkowych Ośrodka.
17. Sporządzanie umów oraz ich analiza w zakresie funkcjonowania działu.
18. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji zadań.
19. Prowadzenie ewidencji (rejestrów) faktur zakupu i sprzedaży dotyczących podatku VAT oraz
innych rejestrów w zakresie zadań działu.
20. Realizacja obowiązków i nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji wydatków zgodnie z planem finansowym
Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- prowadzenia ewidencji faktur i rachunków w zakresie budżetu Ośrodka,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
§ 16
Do zakresu zadań i kompetencji Działu Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług (APS)
należą w szczególności:
I. Zespół ds. pierwszego kontaktu (PK).
1. Przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MGOPS w Sztumie i kierowanie ich
do właściwego Zespołu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy lub wywiadu środowiskowego.
2. Wydanie skierowania do odpowiedniego Zespołu w zależności od zdiagnozowanych
problemów, potrzeb i oczekiwań rodzin/osób.
3. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób korzystających z pomocy
społecznej po raz pierwszy i nie korzystających z pomocy społecznej ponad 24 miesiące.
4. Przeprowadzanie wywiadów u osób , rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej
występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.
5. Przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych podmiotów i instytucji.
6. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych.
7. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych,
świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, jak również innych,
jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
8. Udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy
Ośrodka, przysługujących im prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do
załatwienia ich sprawy.
9. Udzielanie informacji o wymaganej dokumentacji niezbędnej do przyznawania różnych
świadczeń.
10. Przygotowywanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń.
11. Rozpowszechnianie ulotek, informacji i wiedzy o działalności Ośrodka, w tym pracy
zespołów wyodrębnionych w ramach Działu APS.
12. Przygotowywanie opinii, pism, odpowiedzi itp. dla innych instytucji lub podmiotów.
13. Prowadzenie rejestru spraw, ewidencji osób zgłaszających się do MGOPS w Sztumie oraz
innych rejestrów.
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14. Wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia
oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
15. Sprawianie pogrzebu (osoby nie korzystające z usług socjalnych).
16. Opracowywanie opinii/kart informacyjnych dla innych instytucji czy podmiotów.
17. Współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz
z instytucjami dobroczynnymi i sklepami, w tym m.in. prowadzenie spraw związanych
z pozyskiwaniem żywności w ramach różnych programów i akcji wolontarystycznej,
współpraca w tym zakresie z wolontariuszami, wydawanie skierowań, prowadzenie rejestru
zaświadczeń, sporządzanie list, organizacja szkoleń, ustalanie terminów wydawania żywności.
18. Wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub
ubezwłasnowolnionego.
19. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na
podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej.
20. Współpraca z zakładami karnymi, w tym m. in. przeprowadzanie wywiadów, sporządzanie
sprawozdań.
21. Interwencje w środowisku w przypadku zgłoszeń z innych instytucji bądź osób.
22. Sporządzenie uchwał, zarządzeń, umów i innych dokumentów w zakresie działania zespołu.
23. Sporządzenie sprawozdań w zakresie działania zespołu.
24. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
25. Przygotowywanie danych do oceny zasobów pomocy społecznej oraz innych sprawozdań
i zestawień.
26. Współdziałanie przy realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Sztum w zakresie działania zespołu.
27. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji zadań.
28. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach), uzupełnianie
wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
29. Realizacja działań dot. cudzoziemców i imigrantów.
30. Podejmowanie inicjatyw dot. wolontariatu, w tym organizacja Dnia Wolontariusza.
31. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych oraz spotkaniach związanych
z działalnością Ośrodka.
32. Wprowadzanie na bieżąco do właściwego systemu informatycznego rodzinnych wywiadów
środowiskowych oraz innej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń. Obsługa
systemów informatycznych, w tym:
- obsługa systemu POMOST,
- obsługa SEPI,
- obsługa Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia.
33. Realizacja obowiązków i nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji zgodnie z planem finansowym Ośrodka oraz
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
34. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
35. Bieżące informowanie Koordynatora o stopniu realizacji powierzonych zadań.
36. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora, Zastępcę Dyrektora oraz
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Dyrektora.
II. Zespół ds. pracy socjalnej (PS).
1. Prowadzenie pracy socjalnej polegającej na pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu
lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
2. Stosowanie narzędzi pracy socjalnej zgodnie ze standardami.
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wpierających proces pracy socjalnej
u osób/rodzin objętych usługami socjalnymi w formie asystenta rodziny i rodziny wspierającej.
Współpraca z asystentem rodziny i rodziną wspierającą.
4. Poszukiwanie rodzin wspierających, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
podpisywanie umów z rodzinami wspierającymi oraz ich monitorowanie i nadzorowanie.
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przemocy, w tym w szczególności podejmowanie
działań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”
i udział w grupach roboczych.
6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania
trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenia skutków
ubóstwa.
7. Kierowanie i planowanie usług poradnictwa prawnego, psychologicznego i innego, zależnie
od potrzeb osób/rodzin.
8. Pomoc w uzyskaniu poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego
możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
9. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
osobom/rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy
będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i sporządzanie na ich podstawie, wniosków
w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez KIS, zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej.
11. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich
zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez
pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej).
12. Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów
socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym w tym organizacja
Festynu Rodzinnego.
13. Przekazywanie informacji do zespołów PK, US i ŚD o podjętych/niepodjętych działaniach
przez osobę/rodzinę w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej.
14. Monitorowanie osób/rodzin, które pozyskały sprzęt komputerowy w ramach trwałości
projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście i Gminie Sztum” ” zrealizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013.
14. Realizacja zadań wynikających z ustawy „Za życiem”.
15. Praca z osobami bez kwalifikacji zawodowych, w tym z osobami z niepełnosprawnościami
(CIS, KIS, PAI, PUP – kierowanie do usług socjalnych).
16. Realizacja zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego.
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17. Interwencje w sytuacjach kryzysowych dot. stosowania przemocy w rodzinie bądź u osób,
rodzin objętych wzmożoną pracą socjalną.
18. Realizacje zadań wynikających z ustawy o wspieraniu poprzez pracę z rodziną przeżywającą
trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka
z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej, udział w spotkaniach oceny okresowej sytuacji dziecka i rodziny, praca z rodziną biologiczną, współpraca z koordynatorem pieczy zastępczej. Sporządzanie odpowiedzi
na zapytania w sprawach dot. funkcjonowania rodzin zastępczych.
19. Prowadzenie rejestru korespondencji, realizowanych działań, zawieranych kontraktów
socjalnych i projektów socjalnych oraz innych rejestrów.
20. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami, instytucjami, GKRPA, lekarzami,
pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, kościołami, wolontariuszami itp. w zakresie
problemów pomocy społecznej oraz zwiększania skuteczności prowadzonej pracy socjalnej.
21. Współdziałanie przy realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Sztum w zakresie działania Zespołu.
22. Sporządzenie uchwał, zarządzeń, umów, sprawozdań i innych dokumentów w zakresie
działania zespołu.
23. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji zadań.
24. Przygotowywanie opinii, pism, odpowiedzi dla innych podmiotów dot. osób/rodzin
objętych pogłębiona praca socjalną.
25. Przygotowywanie danych do oceny zasobów pomocy społecznej oraz innych sprawozdań
i zestawień.
26. Sporządzanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz corocznego sprawozdania
z jego realizacji.
27.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach), uzupełnianie
wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
28. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych oraz spotkaniach związanych
z działalnością Ośrodka.
29. Wprowadzanie na bieżąco do właściwego systemu informatycznego rodzinnych wywiadów
środowiskowych oraz innej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń. Obsługa
systemów informatycznych, w tym:
- obsługa systemu POMOST,
- obsługa SEPI,
- obsługa Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia.
30. Realizacja obowiązków i nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji zgodnie z planem finansowym Ośrodka oraz
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
31. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
32. Bieżące informowanie Koordynatora o stopniu realizacji powierzonych zadań.
33. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora, Zastępcę Dyrektora oraz
Dyrektora.
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III. W ramach Zespołu PS - Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu przez
asystenta rodziny obejmująca m. in. :
1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie jej
zdolności do wypełniania tych funkcji.
2. Prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez
rodzinę.
3. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
4. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu
pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej.
5. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych
oraz wychowawczych z dziećmi.
7. Wspieranie aktywności społecznej rodziny.
8. Motywowanie członków rodziny 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 rodzin.
13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
14.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodzin, nie rzadziej niż co pół roku.
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 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami (np. GKRPA, lekarzami,
pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi), których pomoc przy wykonywaniu zadań
będzie uznana za niezbędną.
20. Współdziałanie przy realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Sztum oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum.
IV. W ramach Zespołu US - Realizacja zadań wynikających z Ustawy „Za życiem”obejmująca
m.in.:
1. Koordynację kompleksowego wsparcia podejmowaną przez asystenta rodziny na wniosek
osób uprawnionych.
2. Opracowanie wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania zakresu wsparcia.
3. Wsparcie asystenta rodziny w postaci m.in.:
- doradztwa w zakresie form i miejsca wsparcia,
- poradnictwa oferowanego kobietom w ciąży i ich rodzinom,
- poradnictwa w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
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- pomocy w codziennej organizacji życia rodziny, planowania sposobów spędzania wspólnie
wolnego czasu,
- nauki sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
- doradztwa w zakresie zarządzania budżetem domowym,
- informowania, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
- pomocy w sprawach urzędowych, wspierania rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły,
przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
- pomocy w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.
4. Występowanie przez asystenta rodziny w imieniu uprawnionych osób, do podmiotów
odpowiedzialnych za realizację wsparcia, w celu umożliwienia im skorzystania z pomocy, na
podstawie pisemnego upoważnienia.
5. Współpracę z rodziną w zakresie oddziaływań profilaktycznych i wzmocnienia kompetencji
wychowawczych rodziny.
6. Przyznawanie rodzinom wsparcia w postaci rodziny wspierającej.

V. Zespół ds. świadczeń wydawanych decyzją (ŚD).
1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy
społecznej, w tym m.in.:
a) świadczeń pieniężnych: zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek
stały;
b) świadczeń niepieniężnych: posiłek, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na
ubezpieczenie społeczne;
2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.
3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej.
4. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych.
5. Wydawanie zaświadczeń osobom niekorzystającym z pomocy społecznej w oparciu
o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
6. Wydawanie skierowań do zespołów PS i US.
7. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych należących do
zakresu zadań Ośrodka zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
8. Staranne i rzetelne kompletowanie dokumentów dotyczących przyznawania świadczeń
z pomocy społecznej.
9. Prowadzenie postępowań dot. nienależnie pobranych świadczeń.
10. Przygotowywanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz innych
organów.
11. Sporządzenie uchwał, zarządzeń, umów, sprawozdań i innych dokumentów w zakresie
działania zespołu.
12. Prowadzenie rejestru korespondencji, spraw, odmów, odwołań i postanowień oraz innych
rejestrów.
13. Nadzór nad realizacją zadania w postaci prowadzenia ŚDS w Czerninie zleconego do
realizacji innym podmiotom w tym prowadzenie ewidencji osób przebywających w ŚDS,
przygotowywanie miesięcznych rozliczeń odpłatności i monitorowanie ważności decyzji
i pozostałej dokumentacji.
14. Prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych m.in. bony towarowe,
dowóz posiłków, posiłki dla osób samotnych, Teleopieka. Sprawdzanie i opisywanie
rachunków/faktur.
15. Nadzór nad realizacją zadania Teleopieki, w tym prowadzenie rejestru osób korzystających
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z usługi, współpraca z firmą świadczącą usługę.
16.Wprowadzanie do właściwego systemu informatycznego rachunków i faktur
za zrealizowane świadczenia.
17. Prowadzenie spraw związanych z dożywaniem, w tym realizacja programów rządowych
m.in. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w tym współpraca ze szkołami,
przygotowywanie porozumień, sprawdzanie i opisywanie rachunków/faktur.
18. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych i jednorazowych z realizacji zadań, w tym
obsługa aplikacji CAS, przygotowywanie raportów i analiz oraz sporządzanie sprawozdań
w zakresie działania Zespołu.
19. Opracowywanie i nadzór w zakresie zapotrzebowań na środki z zakresu pomocy społecznej,
w tym przygotowywanie comiesięcznych zapotrzebowań na środki, uzgadnianie wydatków
z księgowością – przy współpracy z Koordynatorem.
20. Nadzór nad realizacją zadań zleconych przez Ośrodek innym podmiotom, w tym
przygotowanie i prowadzenie właściwych postępowań w tym zakresie.
21. Przygotowywanie danych do oceny zasobów pomocy społecznej oraz innych sprawozdań
i zestawień.
22. Współdziałanie przy realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Sztum w zakresie działania Zespołu.
23. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji zadań.
24. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach), uzupełnianie
wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
25. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych oraz spotkaniach związanych
z działalnością Ośrodka.
26. Wprowadzanie na bieżąco do właściwego systemu informatycznego rodzinnych wywiadów
środowiskowych oraz innej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń. Obsługa
systemów informatycznych, w tym:
- obsługa systemu POMOST,
- obsługa SEPI,
- obsługa Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia.
27. Realizacja obowiązków i nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji zgodnie z planem finansowym Ośrodka oraz
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
28. Realizacja akcji takich, jak „Czysty Aniołek”.
29. Wypoczynek letni dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej – monitoring.
30. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
32. Bieżące informowanie Koordynatora o stopniu realizacji powierzonych zadań.
33. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora, Zastępcę Dyrektora oraz
Dyrektora.
VI. Zespół ds. usług socjalnych (US).
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1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób/rodzin objętych m.in. usługami
opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowanych do Domów Pomocy
Społecznej, RDP, ŚDS, DOW i ustalenie zakresu świadczonych usług.
2. Staranne i rzetelne kompletowanie dokumentów dotyczących przyznawania świadczeń
z pomocy społecznej.
3. Prowadzenie postępowania w sprawie kierowania do domów pomocy społecznej (DPS) i RDP,
przygotowywanie umów o odpłatności rodziny za pobyt osoby w DPS i RDP, prowadzenie
ewidencji osób przebywających w DPS i RDP, opis faktur dot. pobytu w DPS i RDP oraz
prowadzonej innej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, monitorowanie
przeprowadzanych wywiadów środowiskowych, ważności wydanych decyzji i pozostałej
dokumentacji.
4. Monitorowanie środowisk objętych programem Teleopieka.
5. Współpraca ze szpitalami i zakładami opiekuńczo-leczniczymi (ZOL), przeprowadzanie
wywiadów, kompletowanie dokumentów.
6. Prowadzenie postępowania dot. schronienia dla osób bezdomnych, podejmowanie działań
w zakresie wychodzenia z bezdomności, przeprowadzanie badań osób bezdomnych,
współpraca ze schroniskami.
7. Prowadzenie postępowania dot. sprawowania pochówków, współpraca z zakładami
pogrzebowymi, parafiami i PWiK w Sztumie, prowadzenie pochówku osób bezdomnych.
8. Prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych, w tym: m.in. usług
opiekuńczych, teleopieki, spotkania świątecznego.
9. Inicjowanie i realizacja akcji oraz projektów realizowanych przez Ośrodek, w tym:
organizacja Sztumskiego Dnia Seniora, Sztumskiego Dnia Dziecka Utraconego, Koperta życia,
Wigilia dla osób samotnych, spotkania świątecznego itp.
10. Realizacja zadań wynikających z ustawy „Za życiem”, realizacja zadań w zakresie
asystentury rodzin (asystent rodziny).
12. Realizacja działań dot. mieszkań chronionych oraz animatora/asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej.
13. Przygotowywanie uchwał, umów, zarządzeń i sprawozdań i innych dokumentów w zakresie
działania Zespołu.
14. Prowadzenie postępowań dotyczących otwartych konkursów ofert, w tym specjalistyczne
usługi opiekuńcze, DOW, ŚDS, RDP, wigilia dla osób samotnych, wsparcie emerytów
i niewidomych.
15. Prowadzenie rejestru korespondencji, ewidencji osób, spraw i umów oraz innych rejestrów.
16.Współdziałanie przy realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Sztum w zakresie działania zespołu.
17. Przygotowywanie danych do oceny zasobów pomocy społecznej.
18. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się nimi
w realizacji zadań.
19. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach), uzupełnianie
wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
20. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych oraz spotkaniach związanych
z działalnością Ośrodka.
21. Wprowadzanie na bieżąco do właściwego systemu informatycznego rodzinnych wywiadów
środowiskowych oraz innej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń. Obsługa
systemów informatycznych, w tym:
- obsługa systemu POMOST,
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- obsługa SEPI,
- obsługa Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia.
22. Realizacja obowiązków oraz nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji zgodnie z planem finansowym Ośrodka oraz
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
23. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
24. Bieżące informowanie Koordynatora o stopniu realizacji powierzonych zadań.
25. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora, Zastępcę Dyrektora oraz
Dyrektora.
§ 17
Do zakresu zadań i kompetencji Działu Realizacji Zadań Zleconych (ZL) należą
w szczególności:
I. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych oraz
z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych a także realizacji zadań wynikających
z ustawy „Za życiem”, ustawy o Karcie oraz Rozporządzenia „Dobry start”,
w tym m. in.:
1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją
zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Prowadzenie postępowań o przyznanie świadczeń; weryfikacja i akceptacja pod względem
merytorycznym dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń; sporządzanie decyzji
administracyjnych/informacji w tych sprawach oraz podpisywanie w tym zakresie
decyzji/informacji w oparciu o posiadane upoważnienia.
3. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych, w tym postępowań,
rejestrów, monitorowanie zadłużeń.
4. Realizacja świadczeń poprzez sporządzanie list wypłat oraz współpracę z właściwymi
komórkami organizacyjnymi Ośrodka w tym zakresie
5. Wprowadzanie na bieżąco danych do właściwego systemu informatycznego oraz wdrażanie
narzędzi usprawniających w tym zakresie.
6. Sporządzanie sprawozdań i meldunków z realizacji świadczeń i zadań.
7. Bieżące śledzenie zmian przepisów prawnych i prawidłowe wykorzystywanie ich w celu
skutecznej realizacji powierzonych zadań.
8. Prowadzenie rejestru odwołań oraz innych rejestrów ułatwiających pracę.
9. Wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń.
10. Przygotowywanie potrzeb finansowych w zakresie świadczeń.
11. Gromadzenie i przetwarzanie w zakresie ustalonym w odpowiednich przepisach danych
osobowych osób ubiegających się o świadczenia oraz członków ich rodziny.
12. Sporządzanie umów, decyzji, rozstrzygnięć i projektów oraz ich analiza w zakresie działania
działu; kontrola realizacji umów i porozumień, nadzór nad ich realizacją.
13. Dokonywanie analiz i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia.
14. Realizacja programów wsparcia rodzin wielodzietnych w Mieście i Gminie Sztum, w tym
lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych na ich rzecz, zgodnie z właściwymi przepisami.
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15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach), uzupełnianie
wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
16. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych oraz spotkaniach związanych
z działalnością Ośrodka.
17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora lub Dyrektora.
II. W zakresie całego Działu (ZL) wszyscy pracownicy:
1. Realizacja obowiązków i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej zgodnie
z właściwymi przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji wydatków zgodnie z planem finansowym
Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- prowadzenia ewidencji faktur i rachunków w zakresie budżetu stanowiska,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
2. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
§ 18
Do zakresu zadań i kompetencji Działu Projektów należą w szczególności:
1. Przygotowywanie oraz inicjowanie propozycji/projektów programów realizacji i rozwoju
zadań Ośrodka, w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, głównie ze środków
unijnych. Nadzór, kontrola i koordynacja działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych w zakresie Ośrodka.
2. Inicjowanie oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów Ośrodka,
w tym dokumentacji aplikacyjnej.
3. Koordynacja projektów realizowanych przez Ośrodek oraz nadzór nad nimi, w tym
zarządzanie rzeczowe i finansowe projektami zgodnie z umowami dofinansowania i ich
harmonogramem, a w szczególności nadzór nad sprawozdawczością, monitoringiem,
promocją, ewaluacją oraz personelem projektów.
4. Współpraca z realizatorami/wykonawcami działań projektowych.
5. Realizacja zadań projektowych z zastosowaniem ustawy o pomocy, ustawy o wspieraniu,
prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
ustawy o wolontariacie oraz innych regulacji koniecznych do realizacji projektów.
6. Prowadzenie, nadzór i koordynacja realizacji zadań Ośrodka wynikających ze Strategii
Rozwoju Gminy, Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie oraz
innych zasadniczych strategii/programów realizowanych przez Ośrodek oraz współdziałanie
i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi.
7. Ocena lokalnych problemów społecznych i przedstawianie propozycji ich rozwiązań.
8.Podejmowanie inicjatyw mających na celu pobudzanie społecznej aktywności
i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób,
rodzin, grup, środowisk społecznych itp.
9. Inicjowanie współdziałania i współpracy z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie ubóstwa.
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10. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich
osób i rodzin.
11.Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie oraz rozwijanie regionalnych i lokalnych
programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz
współpraca w tym zakresie.
12. Planowanie i inspirowanie zadań w zakresie profilaktyki patologii społecznych, uzależnień
i przemocy w rodzinie.
13. Udział w planowaniu środków finansowych na projekty/przedsięwzięcia, opracowaniu
budżetu Ośrodka i nadzór nad prawidłową jego realizacją w zakresie działania działu.
14. Bieżące informowanie Dyrektora o stopniu realizacji powierzonych zadań oraz potrzebach
stąd wynikających w aspekcie efektywności świadczonej pomocy.
15. Prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ustawą
o wolontariacie, regulaminami i wytycznymi.
16. Realizacja obowiązków i nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji wydatków zgodnie z planem finansowym
Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- prowadzenia ewidencji faktur i rachunków w zakresie budżetu komórki organizacyjnej,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
17. Sporządzanie umów oraz ich analiza w zakresie działania działu.
18. Kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i nadzór nad realizacją projektów.
19. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją
projektu, przez personel projektu, w tym tworzenie projektów umów, ankiet, harmonogramów,
działań i wydatków oraz kontrola obiegu dokumentów.
20. Inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołów projektowych oraz w konferencjach,
spotkaniach, warsztatach i szkoleniach dotyczących projektów.
21. Poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne
w zakresie realizacji projektów.
22. Archiwizacja dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów w zakresie działania
działu.
23. Realizacja i nadzór nad zleconymi przez Ośrodek usługami w zakresie działań działu.
24. Prowadzenie KIS zgodnie z § 20 niniejszego regulaminu.
25. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa, wytycznych i zasadach finansowania
projektów oraz skuteczne posługiwanie się nimi w realizacji zadań.
26.Współpraca przy realizacji projektów/programów/zadań publicznych z organami
administracji publicznej i innym instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami,
związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi
i prawnymi oraz innymi.
27.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach), uzupełnianie
wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
28. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych oraz spotkaniach związanych
z działalnością Ośrodka.
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29. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§ 19
I. Do zakresu zadań i kompetencji stanowiska ds. administracyjno-kadrowych (AK.I.) należą
w szczególności:
1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
2. Gromadzenie i przechowywanie podstawowych dokumentów regulujących organizację
pracy Ośrodka (Statut, Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy itp.).
3. Gromadzenie i przechowywanie aktów prawa miejscowego.
4. Przygotowywanie i prowadzenie rejestru wszystkich upoważnień wydanych przez Burmistrza
i Dyrektora lub inne właściwe organy związanych z jego działalnością.
5. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjnych,
administracyjnych oraz regulaminów i innych aktów wewnętrznych regulujących działalność
Ośrodka.
6. Organizowanie spotkań i narad pracowniczych, kontroli wewnętrznej, prowadzenie książki
kontroli zewnętrznych, gromadzenie protokołów i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
7. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, w tym
opracowywanie i nadzór nad realizacją planu/harmonogramu zamówień publicznych Ośrodka
oraz sprawozdań z udzielanych zamówień publicznych.
8. Prowadzenie korespondencji Ośrodka, ewidencjonowanie przesyłek, wysyłanie
korespondencji, przyjmowanie i wysyłanie faksów.
9. Prowadzenie spraw z zakresu BHP.
10. Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy.
12. Przygotowywanie pomieszczeń, w tym stanowisk pracy, na potrzeby Ośrodka oraz ich
przekazywanie do użytkowania.
13. Przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymogów ergonomii na stanowiskach
pracy.
14. Udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestrów,
kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
15. Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
16. Nadzór nad sprawami administracyjno–gospodarczymi Ośrodka, w tym nad porządkiem
i czystością pomieszczeń oraz dbałością o mienie Ośrodka.
17. Ewidencjonowanie i rozliczanie przysługującej pracownikom odzieży ochronnej i roboczej.
18. Organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
19. Gospodarka pieczęciami, tablicami, oznakowaniem Ośrodka i jego pomieszczeń.
20. Prenumerata czasopism.
21. Informowanie na bieżąco Dyrektora o zauważonych usterkach oraz uszkodzeniach
powstałych w Ośrodku.
22. Prowadzenie całości spraw pracowniczych pracowników Ośrodka, w tym przeprowadzanie
naboru (konkursów) na wolne stanowiska urzędnicze i inne pracownicze oraz organizowanie
służby przygotowawczej.
23. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
24. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
25. Wystawianie legitymacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji.
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26. Kontrola porządku i dyscypliny pracy w Ośrodku.
27. Przygotowywanie planów szkoleń pracowników, nadzór i prowadzenie dokumentacji
szkoleniowej.
28. Nadzór nad posiadaniem aktualnych pracowniczych badań lekarskich.
29. Prowadzenie rejestru wszystkich umów zawieranych przez Ośrodek, sporządzanie umów
oraz ich analiza w zakresie działania stanowiska.
30. Organizacja i zabezpieczenie techniczne obsługi poligraficznej, informatycznej i prawnej.
31. Czuwanie nad prawidłowym działaniem sieci komputerowej (urządzenia aktywne, serwery,
okablowanie sieci, łączność, sprzęt komputerowy w Ośrodku). Prowadzenie ewidencji sprzętu
komputerowego oraz licencji oprogramowania. Przygotowywanie umów, analiz,
zapotrzebowań i wszelkich informacji dotyczących sprzętu komputerowego
i oprogramowania oraz realizacja procedur związanych z ich zakupem zgodnie z właściwymi
przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi.
32. Koordynacja wyjazdów samochodu służbowego oraz nadzór nad pracownikiem
zatrudnionym na stanowisku kierowcy-konserwatora.
33. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się
przepisami w realizacji zadań.
34. Prowadzenie archiwum Ośrodka oraz spraw związanych z dokumentami opatrzonymi
klauzulą zastrzeżone.
35. Współpraca z informatykiem w zakresie wykrywania i właściwego reagowania na przypadki
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych je
przetwarzających.
36. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interwencji w Ośrodku.
37. Nadzorowanie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników Ośrodka.
38. Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem aktów wewnętrznych, stosowaniem instrukcji
kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt oraz współdziałanie i udzielanie
instruktażu w tym zakresie komórkom organizacyjnym i pracownikom Ośrodka.
39. Realizacja obowiązków i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej zgodnie
z właściwymi przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji wydatków zgodnie z planem finansowym
Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- prowadzenia ewidencji faktur i rachunków w zakresie budżetu stanowiska,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
40. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
41. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony danych Osobowych (IODO) w Ośrodku oraz realizacja
zadań i obowiązków przypisanych IODO zgodnie z właściwymi przepisami i uregulowaniami
wewnętrznymi, w tym nadzór nad obowiązującą w Ośrodku Polityką bezpieczeństwa
informacji i jej przestrzeganie przez pracowników.
42.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach), uzupełnianie
wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
43. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych oraz spotkaniach związanych
z działalnością Ośrodka.
44. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
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II. Do zakresu zadań i kompetencji stanowiska ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
(UP.I.) należą w szczególności:
1. Opracowanie, inicjowanie oraz wdrażanie i realizacja zadań wynikających z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, zgodnie z ustawami o wychowaniu w trzeźwości, o narkomanii, o zdrowiu.
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom oraz obsługa organizacyjnotechniczna GKRPA, w tym prowadzenie i koordynowanie jej działań.
2. Nadzorowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym „Krokus”.
3. Opracowanie, inicjowanie oraz wdrażanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, tworzenie gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz obsługa organizacyjno-techniczna GZI,
w tym koordynowanie i prowadzenie jego działań.
4. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie oraz innych strategii/programów realizowanych przez Ośrodek
w zakresie szeroko pojętej problematyki uzależnień i przemocy.
5. Planowanie budżetu i zasobów niezbędnych do realizacji programów, o którym mowa
w pkt. 1, 3 i 4.
6. Podejmowanie działań i inicjatyw związanych z problematyką uzależnień i przemocy
w rodzinie na terenie gminy.
7. Stała współpraca z sądem, organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami, instytucjami
i osobami w zakresie problematyki przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.
8. Udzielanie informacji, porad i konsultacji w zakresie gminnego systemu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Informowanie klientów
o przysługujących im formach wsparcia oraz upowszechnianie tej informacji w środowisku
lokalnym.
9. Przekazywanie przełożonym bieżących informacji dotyczących realizacji programów,
o których mowa w pkt. 1, 3 i 4.
10. Sporządzanie umów, decyzji, rozstrzygnięć i projektów oraz ich analiza w zakresie działania.
11. Prowadzenie sprawozdawczości.
12. Analiza i ocena zjawisk dotyczących problematyki uzależnień i przemocy, w tym
przygotowanie, we współpracy z innymi komórkami Ośrodka, rocznej oceny zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz innych analiz,
badań, sprawozdań, raportów i projektów dotyczących realizowanych zadań.
13 Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w środowisku lokalnym na rzecz profilaktyki uzależnień i przemocy.
14. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień
i/lub przemocy oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie
sytuacji takich osób i rodzin.
15. Prowadzenie zadań w zakresie profilaktyki patologii społecznych, uzależnień i przemocy
w rodzinie.
16. Przygotowywanie propozycji/projektów programów realizacji i rozwoju zadań Ośrodka,
w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, głównie ze środków unijnych.
17. Współpraca i współdziałanie z organizacjami pożytku publicznego w tym przygotowywanie
otwartych konkursów ofert (m.in. zarządzeń, ogłoszeń umów) oraz nadzór nad realizacją umów,
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się
przepisami w realizacji zadań.
19. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach
doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach), uzupełnianie
29

wykształcenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
20. Uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych oraz spotkaniach związanych
z działalnością Ośrodka.
21. Realizacja obowiązków i nadzór w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności w zakresie:
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów i realizacji zgodnie z planem finansowym Ośrodka oraz
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi zamówień publicznych,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
22. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku
naruszenia przepisów dotyczących finansów publicznych.
23. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora, Zastępcę Dyrektora lub
Dyrektora.
§ 20
1. Do zadań Klubu Integracji Społecznej należy udzielanie oraz rozwijanie nowych form
pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymywaniu
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról
społecznych oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych - reintegracja społeczna i zawodowa
osób/grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Głównym celem KIS jest:
- minimalizowanie skutków bezrobocia,
- promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.
3. Osoby korzystające z działań KIS to wykluczone i marginalizowane społecznie m.in.:
- osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale,
- kobiety pozostające poza rynkiem pracy,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby uzależnione, po okresie leczenia odwykowego,
- matki samotnie wychowujące dzieci,
- osoby opuszczające zakłady karne.
4. Podstawowe formy działania KIS to m.in.:
- grupy samopomocowe, grupy wsparcia,
- poradnictwo psychologiczne,
- szkolenia,
- kursy zawodowe,
- doradztwo zawodowe,
- wolontariat,
- roboty publiczne, staże, prace interwencyjne.
5. KIS wchodzi w skład Działu PR bezpośrednio podległego Zastępcy Dyrektora. Zarządza nim,
nadzoruje oraz koordynuje jego działalność, odpowiadając z tego tytułu bezpośrednio przed
Dyrektorem. Zespół PS działając w ramach Działu APS aktywnie współpracuje z Działem PR
w ramach działań z zakresu aktywnej integracji prowadzonych w ramach KIS.
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§ 21
Szczegółowe obowiązki pracowników określają zakresy czynności dla poszczególnych
stanowisk pracy oraz zarządzenia wewnętrzne Dyrektora.
VI. Zasady i tryb funkcjonowania Ośrodka.
§ 22
Zasady obsługi klientów Ośrodka.
1. Dyrektor Ośrodka w drodze zarządzenia, na wniosek Zastępcy Dyrektora, określa imienny
przydział pracowników Działu Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług do Zespołu ds.
pierwszego kontaktu, Zespołu ds. pracy socjalnej, Zespołu ds. świadczeń wydawanych decyzją
oraz Zespołu ds. usług socjalnych. Nadzór w tym zakresie należy do Zastępcy Dyrektora.
2. Przyjęcia klientów w Ośrodku odbywają się codziennie w godzinach jego pracy.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inne dni i godziny przyjmowania klientów
wydając w tym zakresie stosowne zarządzenie.
3. Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków :
- Dyrektor w każdą pierwsza środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, w pozostałe środy
w godzinach od 09.00 do 11.00,
- Zastępca Dyrektora – codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
4. Dyrektor i Zastępca Dyrektora rozpatrują skargi i wnioski klientów zgodnie z przepisami KPA
oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dyrektor i Zastępca Dyrektora po otrzymaniu skargi, wniosku lub interwencji wszczynają
postępowanie w sprawie zmierzające do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
Skargę, wniosek lub interwencję załatwia właściwy merytorycznie pracownik wskazany przez
bezpośredniego przełożonego, który przygotowuje odpowiedź na nią i po zaakceptowaniu
przez bezpośredniego przełożonego przedkłada do aprobaty Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora.
Rejestr skarg, wniosków i interwencji prowadzi stanowisko ds. administracyjno-kadrowych
(AK.I.).
6. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym załatwieniem skargi, wniosku lub interwencji
sprawuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora.
7. Podstawowe informacje o godzinach przyjęć klientów oraz terminów wypłat świadczeń
zawarte są na stosownych tablicach, wywieszkach, stronie internetowej Ośrodka.

§ 23
Zasady podpisywania pism i decyzji.
1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Koordynator i inni pracownicy podpisują decyzje
administracyjne należące do zakresu działania Ośrodka zgodnie z posiadanymi
upoważnieniami Burmistrza.
2. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są następujące dokumenty:
a) zarządzenia wewnętrzne,
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b) decyzje w sprawach osobowych, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, umów
zlecenie i umów o dzieło,
c) decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniem, jeśli nie zostali w tych sprawach
upoważnieni inni pracownicy,
d) umowy, dokumenty urzędowe i pisma, o ile przepisy tak stanowią.
3. Dokumenty nie zastrzeżone do podpisu Dyrektora podpisują Zastępca Dyrektora,
Koordynator lub inni pracownicy Ośrodka posiadający stosowne upoważnienia.
4. Pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora, wymienione w ust. 2, przygotowuje komórka
organizacyjna właściwa ze względu na przedmiot sprawy, a gdy sprawa dotyczy zakresu
działania różnych komórek – komórka, do której należy załatwienie sprawy w podstawowym
zakresie.
5. Za przygotowanie pisma do podpisu Dyrektora odpowiada Zastępca Dyrektora, Koordynator
komórki organizacyjnej prowadzącej sprawę lub pracownik na samodzielnym stanowisku.
6. Dyrektor może upoważnić inną osobę do załatwiania niektórych spraw w jego imieniu.
7. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, winno mieć formę pisemną i określać sprawy objęte
upoważnieniem.
8. Pisma przedstawione do podpisu Dyrektora winny być uprzednio parafowane przez
pracownika przygotowującego sprawę poprzez wpisanie w treści pisma w lewym, dolnym
rogu symbolu stanowiska pracy oraz parafowane z lewej strony przez przełożonego komórki
organizacyjnej, zgodnie z obowiązującą w Ośrodku instrukcją kancelaryjną.
9. Umowy lub oświadczenia woli wywołujące skutki finansowe podpisują w następującej
kolejności i w następującym zakresie:
a) pracownik prowadzący sprawę i merytorycznie odpowiedzialny za prawidłowe
przygotowanie dokumentu – pod względem poprawności rozstrzygnięcia merytorycznego,
b) radca prawny – pod względem poprawności rozstrzygnięcia formalno-prawnego,
c) Koordynator – pod względem akceptacji rozstrzygnięcia merytorycznego podległego
pracownika,
c) Główny księgowy – potwierdzając zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Ośrodka,
d) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora – po zaakceptowaniu rozwiązań merytorycznych,
finansowych i prawnych – nadając im moc prawną.

§ 24
Działalność kontrolna w Ośrodku.
1. Działalność kontrolna wykonywana jest w Ośrodku na podstawie rocznego planu kontroli
i bieżących potrzeb.
2. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania
i wykonywania zadań Ośrodka.
3. Celem kontroli jest w szczególności:
a) zbieranie i przedstawienie Dyrektorowi obiektywnej informacji o działalności Ośrodka,
b) badanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa,
c) ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawienia mienia,
d) ustalenie przyczyny i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również ustalenie osób
odpowiedzialnych za nie oraz wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie
nieprawidłowości czy uchybień,
e) analizowanie stopnia wykonania zadań pokontrolnych oraz wykorzystanie materiałów
pokontrolnych dla doskonalenia pracy Ośrodk
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§ 25
1. System kontroli obejmuje:
a) kontrolę wewnętrzną (bieżąca, wstępna, następna),
b) kontrolę zewnętrzną (kompleksowe, doraźne i sprawdzające).
2. Kontrolę wewnętrzną sprawują:
a) Zastępca Dyrektora, Główny księgowy oraz Koordynator,
b) zespoły doraźne powołane przez Dyrektora w zakresie przez niego ustalonym,
c) Dyrektor.
3. W razie ujawnienia nadużyć czy innych nieprawidłowości, kontrolujący obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić bezpośrednio przełożonego oraz zabezpieczyć dokumenty
i przedmioty stanowiące dowód w sprawie.
4. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie, terminie
kontroli ustnie lub pisemnie, a kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy Ośrodka.
5. Z kontroli kontrolujący sporządza protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
wskazując w nim wnioski końcowe.
6. Pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień
w stosunku do zawartych w protokole ustaleń.
7. Dokumentacja kontrolna winna być prowadzona przez prowadzącego kontrolę.
8. Nadzór nad działalnością kontrolną sprawuje Dyrektor, on też formułuje wnioski i zalecenia
pokontrolne, w tym na podstawie projektów przedłożonych w tym zakresie przez Głównego
księgowego, Zastępcę Dyrektora i Koordynatora Działu ZL.
9. Kontrolę zewnętrzną jednostek podległych lub nadzorowanych w zakresie ustalonym
przepisami prawa zgodnie z rocznym planem przeprowadzają minimum 2 osoby każdorazowo
imiennie upoważnione przez Dyrektora.
10. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół i przedstawia Dyrektorowi.
11. Wizytację przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez Dyrektora. Z przebiegu wizytacji
osoba wizytująca sporządza sprawozdanie lub notatkę służbową.
12. W zależności od wyniku kontroli lub wizytacji Dyrektor formułuje zalecenia, w tym na
podstawie projektów przedłożonych w tym zakresie przez Głównego księgowego, Zastępcę
Dyrektora i Koordynatora Działu ZL, a następnie, przy ich niezbędnym zaangażowaniu,
sprawdza ich realizację.

§ 26
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.
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VII. Okresowa ocena pracowników.
§ 27
Pracownicy Ośrodka podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym zgodnie z Regulaminem
przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora.

VIII. Postanowienia końcowe.
§ 28
1. Zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego wydania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa i uregulowania wewnętrzne.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Organizacyjny MGOPS
w Sztumie wprowadzony Zarządzeniem Nr 021.21a.2019 Dyrektora MGOPS w Sztumie z dnia
02.10.2019r.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.
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