


Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2004 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łańcucie z dnia   l lipca 2004r. 

REGULAMIN     ORGANIZACYJNY 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W ŁAŃCUCIE 

L         POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1 

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie zwany dalej 
„regulaminem" określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łańcucie. 

§2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o; 
1.   Gminie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy 
2.   Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy Łańcut 
3.   Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Łańcut 
4.   Kierowniku - naleŜy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łańcucie. 
5.   Ośrodku - naleŜy przez to rozumieć  Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej  w 

Łańcucie. 

H.       STRUKTURA ORGANIZACYJNA O ŚRODKA  

§3 

1.   Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt jego 
działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i upowaŜnieniem udzielonym przez Wójta. 

2.   Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika dokonuje 
Wójt. 

3.   Kierownik z upowaŜnienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w zakresie 
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Na wniosek Kierownika Wójt 
moŜe udzielić upowaŜnienia do wydawania decyzji administracyjnych w 
zakresie pomocy społecznej innemu pracownikowi Ośrodka. 

4.   Kierownik składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

5.   Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka naleŜy do kompetencji 
Kierownika, który dokonuje wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec pracowników Ośrodka. 



6.   Kierownik kieruje Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń 
słuŜbowych. 

§4 

1.   W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne; l/ 
wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej, 21 wieloosobowe 
stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej. 3/ wieloosobowe 
stanowisko ds. realizacji świadczeń rodzinnych. 

2.   Wszyscy pracownicy Ośrodka podlegaj ą bezpośrednio Kierownikowi. 
3.   Obsługę fmansowo-księgową i kasową Ośrodka prowadzą odpowiednie komórki 

organizacyjne Urzędu Gminy Łańcut. 
4. Kierownik Ośrodka moŜe powoływać na czas określony zespoły robocze dla 

wykonywania określonych zadań Ośrodka. 
5. Wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka obowiązuje zasada współdziałania. 

m.      ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA  

§5 

1.   Kierownik jest odpowiedzialny w szczególności za: 
•    realizację zadań statutowych Ośrodka zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

oraz innymi przepisami prawa, 
•    realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, 
•    opracowanie i realizację rocznego planu finansowego, 
•    dyscyplinę finansową 
•    właściwą organizację wewnętrzną Ośrodka, organizację pracy, szczegółowe 

określenie zadań i obowiązków poszczególnych stanowisk pracy w Ośrodku 
•    naleŜyty dobór i szkolenie kadr oraz jakość usług i świadczeń Ośrodka 
•    organizację i stan BHP, p/poŜarowy oraz zabezpieczenie mienia Ośrodka, 
•    zawieranie umów zgodnie z posiadanym upowaŜnieniem oraz realizację 

ustaleń Wójta, Wojewody i Rady, 
2.   Do Kompetencji Kierownika naleŜy w szczególności: 

•    kierowanie Ośrodkiem oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w sposób 
zapewniający sprawne jego funkcjonowanie, 

•    nadawanie Ośrodkowi Regulaminu Organizacyjnego, 
•    reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, 
•    składanie oświadczeń w ramach posiadanego upowaŜnienia i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 
•    wykonywanie czynności związanych z funkcją pracodawcy w stosunku do 

pracowników Ośrodka, 
•    gospodarowanie funduszem płac, funduszem nagród oraz egzekwowanie 

dyscypliny pracy, zapewnienie dogodnych warunków pracy podległym 
pracownikom: przestrzeganie ustawodawstwa pracy i obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i przeciwpoŜarowych, 

•    przestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych przy zawieraniu 
umów, 

•    dysponowanie majątkiem ośrodka w ramach posiadanych uprawnień, 



•    przegląd, przydział i dekretacja spraw wpływających do Ośrodka oraz 
udzielenie wskazówek odnośnie ich załatwiania, 

•    prowadzenie aktów osobowych pracowników Ośrodka. 

§6 

1.   Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. świadczeń z pomocy społecznej naleŜy w 
szczególności: 

•    przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań pomocy 
społecznej; zleconych, własnych, własnych o charakterze obowiązkowym, 

•    przygotowywanie materiałów do sprawozdań ( kwartalnych , półrocznych i 
rocznych), 

•    prowadzenie dokumentacji i teczek świadczeń pobieranych przez klientów 
Ośrodka 

•    prowadzenie dokumentacji dla potrzeb ZUS, 
•    sporządzanie list i dokumentów do wypłaty świadczeń przyznanych decyzją, 
•    gospodarowanie zasobem archiwalnym Ośrodka, 
•    zaopatrywanie Ośrodka w materiały biurowe i gospodarcze, 
•    gospodarka pieczęciami, 
•    prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń 

socjalnych, 
•    załatwianie skarg i wniosków wpływających do Ośrodka, 
•    prowadzenie rejestru skarg i wniosków. 

2. W skład wieloosobowego stanowiska ds. świadczeń z pomocy społecznej wchodzi 
stanowisko inspektora. 

§7 

1.Do zadań pracownika socjalnego naleŜy: 
•    wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu moŜliwie pełnej 

aktywności społecznej, 
•    współdziałanie z grupami   i społecznościami lokalnym mające na celu rozwijanie w 

nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, 

•    organizowanie   róŜnorodnych   form   pomocy   ,   a   takŜe   udział   w   rozwijaniu 
infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, 

•    zapobieganie  procesowi  marginalizacji  osób  i     grup,  a takŜe przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym. 

2. W skład wieloosobowego stanowiska ds. pracy socjalnej wchodzi stanowisko: pracownik 
socjalny. 
3.Pracownik socjalny: 

•    kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym słuŜy, poszanowania ich godności i 
prawa tych osób do samostanowienia, "    ma obowiązek przeciwdziałania praktykom 

niehumanitarnym i dyskryminującym 
osobę, rodzinę lub grupę, 

•    ma   obowiązek   udzielać    osobom   pełnej    informacji   o   przysługujących   im 
świadczeniach i dostępnych formach pomocy, 

•   jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności 
zawodowych, takŜe po ustaniu zatrudnienia 



•   jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 4.Głównym 
zadaniem pracowników socjalnych jest rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz organizowanie 
pomocy w wyznaczonym rejonie działania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a w 
szczególności: 
•    rozpoznawanie i określanie potrzeb wie pomocy społecznej jednostek i rodzin, 
•    analiza potrzeb socjalnych, 
•    przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób ubiegających się 

o pomoc, gromadzenie wymaganej dokumentacji oraz wnioskowanie pomocy, 
•    współpraca z róŜnego rodzaju instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i 

związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej, 
•    prowadzenie właściwej dokumentacji, 
•    przygotowywanie materiałów do sprawozdań. 

§8 

l.Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. realizacji świadczeń rodzinnych naleŜy w 
szczególności: 

• zbieranie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń 
 rodzinnych, 

• przygotowywanie decyzji administracyjnych, 
• sporządzanie list wypłat, 
• prowadzenie ewidencji oraz niezbędnej dokumentacji świadczeń , 
• prowadzenie dokumentacji dla potrzeb ZUS, 
• sporządzanie sprawozdań (kwartalnych, półrocznych i rocznych), 
• dochodzenie nienaleŜnie pobranych świadczeń 
• prowadzenie korespondencji. 

2. W skład wieloosobowego stanowiska ds. realizacji świadczeń rodzinnych wchodzi 
stanowisko inspektora. 

§9 

l. Do zadań wszystkich pracowników Ośrodka naleŜy: 
•    znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących powierzonego im 

zakresu obowiązków, 
•    organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i terminowe 

wykonywanie swoich zadań 
•    informowanie przełoŜonych o trudnościach i problemach napotykanych w pracy 

oraz o swoich przedsięwzięciach mających na celu ich usunięcie lub zapobieŜenie w 
przyszłości, 

•    znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, p/poŜ. i dyscypliny pracy określonych w 
Regulaminie Pracy, 

•    zachowanie kultury oraz dbałość o prawidłowe kształtowanie stosunków 
międzyludzkich, 

•    zachowanie taj emnicy słuŜbowej, 
•    właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieŜą, 
•    wykonywanie zadań sumiennie sprawnie i bezstronnie, 
•    zachowanie uprzejmości i Ŝyczliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, 

współpracownikami oraz klientami, 



•    zachowanie się zgodnością w miejscu pracy i poza nim 
•    sumienne i staranne wykonywanie poleceń Kierownika. 

2.   Zakresy  zadań  pracowników  Ośrodka  określone   są w  zakresach  czynności   i 
obowiązków słuŜbowych. 

IV.      ORGANIZACJA ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW  

§10 

1.   Zgłaszający się do Ośrodka interesanci w sprawach skarg i wniosków 
przyjmowani są codziennie przez Kierownik. 

2.   Kierownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w kaŜdy 
poniedziałek w godzinach od 15-tej do 16-tej. W przypadku gdy na poniedziałek 
przypada dzień wolny od pracy dniem przyjęć staje się najbliŜszy dzień pracy 
Ośrodka. 

3.   W Ośrodku prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. 

V.        PRZEPISY KOŃCOWE 

§11 

Wszelką korespondencję wychodzącą na zewnątrz Ośrodka podpisuje Kierownik lub 
upowaŜniony przez niego pracownik Ośrodka. 

§12 

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 
ustalania. 

 


