
                                                        Zarządzenie nr 5/2014 

                                          Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                            w Brzeszczach 

                                                       z dnia  23 lipca 2014 

 

 

w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach. 

 

                     

        Na podstawie Uchwały Nr XL/400/14  Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 

2014r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz.3128) w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzeszczach 

 

                                                                 

                                                               z a r z ą d z a m 

 

                                                                       §  1 

 

Wprowadzenie do użytku służbowego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

                                                                        § 2 

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy  Społecznej w 

Brzeszczach 

 

                                                                       § 3 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

                                                                       § 4 

 

 

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15.09.2011 Nr 2/2011 

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzeszczach ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora 

Ośrodka Pomocy   Społecznej w Brzeszczach Nr 12/2011 z dnia  30.12.2011  r. 

 

 

                                                                     § 5 

 

Zobowiązuje wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do zapoznania się z 

niniejszym Regulaminem. 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W BRZESZCZACH 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin organizacyjny Ośrodka pomocy Społecznej w Brzeszczach określa: 

1. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

2. Strukturę wewnętrzną 

3. Zasady funkcjonowania Ośrodka 

4. Zakres działania Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz 

komórek administracyjnych. 

 

§ 2 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach jest jednostką budżetową. 

2. Ośrodkiem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność. 

3. Dyrektora zatrudnia w ramach umowy o pracę i zwalnia Burmistrz Brzeszcz. 

4. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników, a obszarem 

działania jest teren Gminy Brzeszcze. 

 

Rozdział II 

 

§ 3 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach jest jednostką organizacyjną powołaną 

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Brzeszcze z dnia 24.04.1990 r. Nr XII/61/90. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 z późn. zm), ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 12.03.2004 r. ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz.182 z późn. zm.), 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej i niniejszego Regulaminu. 

3. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej z podziałem na: 

1) własne, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej i uchwał Rady Miejskiej; 

2) zlecone, z zakresu administracji rządowej na mocy ustawy o pomocy 

społecznej i innych ustaw, statutu Ośrodka; 

3) powierzone na mocy porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

4) Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

5) Czynności kancelaryjne i biurowe regulowane są postanowieniami instrukcji 

kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności: 

1. rozpoznawanie, diagnozowanie, ocena i zaspakajanie potrzeb osób, rodzin 

wymagających pomocy – sporządzanie wywiadów środowiskowych i wydawanie na 

tej podstawie decyzji administracyjnych; 

2. przygotowywanie materiałów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu 

administracji publicznej; 

3. wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych 

wchodzących w zakres działania Ośrodka; 

4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków; 

5. przygotowywanie materiałów w celu uchwalenia budżetu z zakresu pomocy 

społecznej oraz jego wykonanie; 

6. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz 

uchwał organów gminy; 

7. realizacja obowiązków i uprawnień służących Ośrodkowi Pomocy Społecznej jako 

pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

8. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych; 

9. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych; 

10. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i 

wypłacanie świadczeń rodzinnych. 

11. prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zaliczek 

alimentacyjnych 

12. prowadzenie postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych 

13. prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji alimentacyjnych w sprawie świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego; 

14. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

15. wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych w oparciu o ustawę o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej; 

16. prowadzenie postępowania i przyznawanie świadczeń o charakterze socjalnym dla 

uczniów 

17. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, w tym promowania aktywności społeczności lokalnej i 

wolontariatu 

18. Tworzenie programów, projektów pomocowych i osłonowych mających na celu 

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym aplikowanie o środki 

zewnętrzne 

 

 

 

Rozdział III 

 

§ 5 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w strukturze działów i stanowisk pracy, które realizują 

kompleksowo zadania, do wykonywania których zostały powołane. 

 

 

 

 

 

 



§ 6 

 

Strukturę organizacyjną stanowią: 

 

                  I .  Kierownictwo Ośrodka: 

a. Dyrektor Ośrodka 

b. Z-ca Dyrektora 

c. Główny Księgowy 

 

                 II. W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące działy, stanowiska,   

                       i inne komórki organizacyjne:                 

1. Dział Pomocy Środowiskowej – D.P.S. 

a. kierownik działu 

b. pracownicy socjalni 

c. Centrum Wolontariatu 

2. Dział Usług i Świadczeń – D.S. 

a. kierownik działu 

b. pracownicy administracyjno – gospodarczy 

c. informatyk 

d. pracownik do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

e. pracownik do spraw stypendiów dla uczniów 

3. Dział Księgowości – D.K. 

a. główny księgowy 

b. pracownicy księgowości 

c. kasjer 

4. Sekcja Opieki nad Chorym w Domu – D.U.O. 

a. kierownik sekcji 

b. opiekunki domowe 

5. Punkt konsultacyjny 

a. radca prawny 

b. psycholog 

6. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – S.R. 

a. kierownik działu 

b. pracownicy administracyjni 

7. Noclegownia – NO 

a. opiekunowie 

8. Klub Integracji Społecznej – KIS 

a. kierownik 

b. pracownik administracyjny 

9.  Punkt Wsparcia  i Informacji dla osób doznających przemocy 

10.  Sekcja Wsparcia Rodziny 

a. koordynator 

b. asystenci rodzin 

  

 

§ 7 

 

1. Schemat organizacyjny Ośrodka przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Zadania merytoryczne poszczególnych komórek organizacyjnych określa załącznik nr 

2 do regulaminu. 

3. Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności 

zatwierdzone przez Dyrektora Ośrodka. 



4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórkach organizacyjnych Ośrodka, rozumie się 

przez to komórki i stanowiska wymienione w strukturze organizacyjnej Ośrodka. 

5. Wielkość zatrudnienia (zwiększenie ilości etatów) w Ośrodku Pomocy Społecznej 

uzależniona jest od pozytywnej opinii Burmistrza Brzeszcz. 

 

 

 

 

                                                                  Rozdział IV 

 

Zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

§ 8 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o następujące zasady: 

1. praworządności 

2. służebności społeczności lokalnej 

3. racjonalnego gospodarowania mieniem 

4. jednoosobowego kierownictwa 

5. kontroli zarządczej 

6. podziału kompetencji 

7. wzajemnego współdziałania 

8. zadaniowości 

9. rozliczania z realizacji zadań 

10. racjonalnego doboru kadry pracowniczej 

 

§ 9 

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w wykonywaniu powierzonych zadań są 

zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 10 

 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy z 

uwzględnieniem szczególnej staranności. 

2. Przy realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków publicznych wymagane 

jest stosowanie ustawy – „Prawo Zamówień Publicznych”( Dz.U. z 2013r 

poz.907,984, 1047, 1473 i z 2014 poz.423) 

 

                                                                        § 11 

 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor (zatrudniony przez Burmistrza Brzeszcz na podstawie 

umowy o pracę) i wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego 

Księgowego, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem za realizację 

swoich zadań. 

2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są bezpośrednimi 

przełożonymi podległych im pracowników, dokonują okresowej oceny ich pracy i 

sprawują nad nimi nadzór. 

3. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego obowiązki przejmuje 

osoba zaproponowana przez kierownika i zaakceptowana przez dyrektora. 

4. Dobór kadry pracowniczej odbywa się: 



1) w stosunku do pracowników socjalnych – zgodnie z wymogami art.116 ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12.03.04 r. (Dz.U. z 2013r poz.182 z późn. zm) 

2) w stosunku do pozostałych pracowników zgodnie z wymogami dla danego 

stanowiska pracy określonymi w odrębnych przepisach prawa. 

 

 

 

 

Rozdział V 

 

Zakres zadań Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników 

komórek organizacyjnych Ośrodka 

 

§ 12 

 

Do zakresu działań Dyrektora należy: 

 

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz; 

2. Wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka; 

3. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień  

Burmistrza   do wydawania decyzji administracyjnych; 

4. Koordynowanie działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i nadzór nad 

organizacją pracy Ośrodka; 

5. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Ośrodka;  

6. Dokonywanie okresowej oceny kierowników działów i zatwierdzanie ocen 

pozostałych pracowników 

7. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przez przepisy prawne, 

regulamin oraz uchwały Rady Miejskiej i  Zarządzenia Burmistrza; 

8. Składanie Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności Ośrodka , przedstawianie 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz oceny zasobów pomocy społecznej w 

oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w gminie. 

 

Do zakresu czynności Zastępcy Dyrektora Ośrodka należy: 

 

1. Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez 

niego obowiązków; 

2. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej w czasie nieobecności 

Dyrektora na podstawie upoważnień Burmistrza Brzeszcz   

3. Przygotowywanie projektów decyzji oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych 

przepisów wewnętrznych; 

4. Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania skarg i wniosków; 

5. Kierowanie Działem Świadczeń i Usług. 

6. Pełnienie funkcji Pełnomocnika d/s  Zarządzania Jakością 

7. Podpisywanie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów księgowych i 

sprawozdań 

8. Podpisywanie podpisem elektronicznym korespondencji 

 

 

 

 

 

 



§ 14 

 

Do zadań Głównego Księgowego należy: 

 

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami polegającej zwłaszcza na: 

a) Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i 

kontroli dokumentów w sposób zapewniający: 

– właściwy przebieg operacji gospodarczych 

– ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki 

– sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań 

oraz sprawozdawczości finansowej; 

b) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzania 

kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości 

finansowej. 

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, a 

w szczególności: 

a) Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zasad wykonywania  budżetu, gospodarki środkami 

pozabudżetowymi, 

b) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych przez 

Ośrodek umów, 

c) Przestrzeganie zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych, 

d) Zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań. 

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących w dyspozycji 

Ośrodka. 

4. Dokonywania w ramach kontroli wewnętrznej: 

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych 

obowiązków, 

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów 

finansowych jednostki oraz zmian. 

5. Kierowanie pracą podległej komórki organizacyjnej i jej pracowników. 

6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora 

Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości tj. zakładowego planu kont, 

obiegu dokumentów (dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania 

inwentaryzacji). 

7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiza. 

8. Przygotowywanie projektu budżetu Ośrodka. 

9. Podpisywanie podpisem elektronicznym korespondencji 

 

 

 

§ 15 

 

Do zakresu zadań kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka należy: 

 

1. Kierowanie pracą podległych im komórek organizacyjnych Ośrodka. 

2. Organizowanie pracy kierowanego działu, sekcji, ustalanie szczegółowych zakresów 

czynności pracowników i kontrola realizacji powierzonych im zadań. 

3. Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do 

komórek organizacyjnych. 



4. Kontrolowanie jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników oraz 

racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników. 

5. Dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników 

6. Zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy i przedkładanie Dyrektorowi wniosków 

w sprawach osobowych powołanych pracowników. 

 

 

 

Rozdział VI 

 

Akty prawne Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

§ 16 

 

Dyrektor Ośrodka wydaje: 

 

1. Zarządzenia i postanowienia – na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych; 

2. Pisma okólne – o charakterze instrukcyjnym, regulujące tok pracy; 

3. Decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego. 

 

§ 17 

 

Zarządzenia, postanowienia powinny zawierać: 

 

a) Oznaczenie aktu, numer kolejny w danym roku kalendarzowym; 

b) Datę podjęcia: dzień, miesiąc, rok; 

c) Określenie zakresu przedmiotowego regulacji prawnej; 

d) Wskazanie podstawy prawnej, 

e) Treść regulowanych zagadnień; 

f) Wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację i termin realizacji; 

g) Datę wejścia w życie aktu prawnego (z ewentualnym wskazaniem przepisów 

lub aktów ulegających uchyleniu). 

 

§ 18 

 

1. Projekty aktów prawnych przygotowuje pod względem merytorycznym Zastępca 

Dyrektora oraz Główny Księgowy. 

2. Projekty aktów prawnych należy przekazać do radcy prawnego w celu ich 

zaopiniowania pod względem formalno – prawnym. 

 

Rozdział VII 

 

Zasady ogólne podpisywania dokumentów i korespondencji Ośrodka 

 

§ 19 

 

1. Do podpisu Dyrektora zastrzega się pisma i dokumenty: 

a) zarządzenia, postanowienia, pisma okólne, 

b) decyzje w sprawach indywidualnych wydawane z upoważnienia Burmistrza, 

c) pisma kierowane do naczelnych organów administracji oraz innych organów 

samorządowych, 

d) pisma i dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Ośrodka. 



 

2. Dokumenty i inne pisma mogą podpisywać: 

a) Zastępca Dyrektora – w tym decyzje na podstawie upoważnień wydanych 

przez Burmistrza, 

b) Główny Księgowy 

            w sprawach przez nich nadzorowanych zgodnie z ustalonym podziałem zadań. 

3. Dokumenty przedkładane do podpisu muszą być parafowane przez osobę 

sporządzającą. 

4. Zasady podpisywania dokumentów finansowo – księgowych określa instrukcja obiegu 

dokumentów księgowych opracowana przez Głównego Księgowego. 

5. Obieg, rejestracja, znakowanie, przekazywanie i archiwizowanie dokumentów 

odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej. 

 

 

 

Rozdział VIII 

 

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków 

 

§ 20 

 

Organami właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków są: 

 

1. W zakresie spraw dotyczących Dyrektora Ośrodka – jest Rada Miejska w Brzeszczach 

z wyjątkiem spraw związanych z realizacją zadań zleconych, w których organem 

właściwym jest Wojewoda; 

2. Wnioski rozpatrywane są przez organy właściwe ze względu na przedmiot wniosku. 

 

W sprawach skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego oraz uchwały Rady Ministrów w sprawie organizacji, przyjmowania, 

rozpatrywania skarg i wniosków. 

 

 

 

 

Rozdział IX 

 

Organizacja działalności kontrolnej 

 

 

§ 21 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej system kontroli obejmuje: 

 

a) kontrolę zewnętrzną, 

b) kontrolę wewnętrzną (funkcjonalną), której podlegają komórki organizacyjne 

Ośrodka. 

c) kontrolę zarządczą 

 

 

 

 



 

§ 22 

 

Kontrole zewnętrzną sprawują: 

1. Najwyższa Izba Kontroli 

2. Regionalna Izba Obrachunkowa 

3. Wojewoda Małopolski 

4. Burmistrz Brzeszcz 

5. ZUS, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy 

 

 

 

                                                                       § 23 

 

 

Kontrolę wewnętrzną Ośrodka sprawuje: 

 

1. Dyrektor, jego Zastępca w stosunku do pracowników w zakresie całokształtu zadań 

realizowanych przez Ośrodek 

 

2. Główny Księgowy poprzez: 

a) wstępną kontrolę zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem 

finansowym Ośrodka  

b) wstępną kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych 

c) przestrzeganie dyscypliny budżetowej. 

3.  Pracownicy Ośrodka stosownie do realizowanych zadań dokonują kontroli i 

odpowiadają za legalność, gospodarność i celowość realizacji zadań, a w 

szczególności za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz zatwierdzonym 

planem finansowym Ośrodka i harmonogramem realizacji zadań. 

 

 

§ 24 

 

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i 

zadań statutowych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy w oparciu 

o standardy kontroli zarządczej określone w Zarządzeniu Dyrektora Ośrodka  nr.3/2010 z dnia 

3 marca 2010r. 

 

 

§ 25 

 

1. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości lub uchybień, kontrolujący 

obowiązany jest niezwłocznie o nich poinformować bezpośredniego przełożonego, a 

w przypadku ujawnienia czynu mającego charakter przestępstwa niezwłocznie 

powiadomić Burmistrza Gminy Brzeszcze i zabezpieczyć dokumenty i przedmioty 

stanowiące dowód przestępstwa. 

2. Z kontroli sporządza się protokół wskazując w nim nieprawidłowości. Protokół 

powinien być zakończony wnioskami. 

 

 

 



 

Rozdział X 

 

Zasady udzielania informacji mediom 

 

§ 26 

 

1. Informacji o działalności Ośrodka udzielają mediom: 

a) Dyrektor i jego Zastępca, lub osoba upoważniona każdorazowo przez 

Dyrektora 

b) Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach 

określonych w ustawie – Prawo prasowe 

 

 

Rozdział XI 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przy zmianach personalnych pracowników Ośrodka obowiązuje protokolarne 

przekazanie obowiązków. 

2. Dyrektor Ośrodka poza zadaniami wymienionymi w zakresie zadań poszczególnych 

komórek organizacyjnych może polecić wykonanie innych prac niż wymienione w 

Regulaminie Organizacyjnym. 

3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy 

związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy wprowadzony 

przez Dyrektora. 

4. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie 

przewidzianym do jego ustalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Organizacyjnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Brzeszczach   

 

 

Zakres działania komórek organizacyjnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

                                Zadania ogólne realizowane przez wszystkie komórki: 

 

1. Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej 

realizacji zadań określonych w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie 

Pracy. 

2. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla potrzeb Dyrektora. 

3. Opracowywanie propozycji do budżetu Ośrodka w zakresie problematyki należącej do 

kompetencji danej komórki. 

4. Opracowywanie sprawozdawczości i wykonywanie innych prac statystycznych w 

ramach badań GUS. 

5. Podejmowanie działań zapewniających skuteczną ochronę mienia Ośrodka. 

6. Prowadzenia postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych 

7. Udzielanie wyjaśnień dotyczących skarg i wniosków. 

8. Znajomość przepisów prawa w zakresie powierzonych zadań. 

9. Wykonywanie na polecenie Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora innych zadań w 

sprawach nie objętych zakresem działania komórki organizacyjnej. 

10. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 

 

I. Dział Pomocy Środowiskowej – D.P.S. 

 

1. Rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających 

pomocy. 

2. Ocena potrzeb i skuteczności w zakresie środowiskowej pomocy społecznej. 

3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób i rodzin 

zgłaszających się o pomoc. 

4. Współpraca i koordynacja w zakresie pomocy społecznej z fundacjami, 

stowarzyszeniami, organizacjami charytatywnymi itp. 

5. Prowadzenie dla osób i rodzin pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, 

interwencji kryzysowej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

6. Kompletowanie dokumentów w sprawie umieszczenia osób w domach pomocy 

społecznej, ośrodkach opiekuńczych. 

7. Kompletowanie dokumentów i kierowanie osób do Orzecznika w celu ustalenia 

stopnia niepełnosprawności dla potrzeb pomocy społecznej. 

8. Budowanie lokalnej koalicji na rzecz wolontariatu poprzez promocję , rekrutację, 

szkolenia wolontariuszy – zasady funkcjonowania Centrum Wolontariatu określa 

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka nr. 3/09 z dnia 06.04.2009r. 

9. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

10. Odbieranie dziecka z rodziny, którego życie lub zdrowie jest zagrożone i 

umieszczanie go innej niezamieszkującej wspólnie  rodziny najbliższej, rodzinie 

zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 



11. Tworzenie projektów, programów pomocowych i osłonowych mających na celu 

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym aplikowanie o środki 

zewnętrzne 

  

II. Dział Usług i Świadczeń – D.S. 

 

1. Wydawanie decyzji na wszystkie rodzaje świadczeń i formy pomocy na podstawie 

przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. 

2. Realizacja świadczeń (sporządzanie list wypłat): 

- zasiłków stałych 

- zasiłków okresowych 

- opłacanie składek społecznych i zdrowotnych od udzielonych 

świadczeń 

- zasiłków celowych 

4. Zakup i dystrybucja świadczeń w naturze dla podopiecznych. 

5. Organizacja pogrzebu, udzielanie schronienia, gorącego posiłku, niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym. 

6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź 

innych ustaw mających na celu ochronę życia osób i rodzin. 

7. Inicjowanie oraz organizowanie imprez mikołajkowych dla dzieci, wigilijnych, 

kolonii, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.. 

8. Wydawanie decyzji i realizacja dodatków mieszkaniowych. 

9. Wydawanie decyzji i realizacja dodatków energetycznych 

10. Wydawanie decyzji i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałym na terenie gminy 

11. Prowadzenie sekretariatu – przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, łączność 

telefoniczna. 

12. Prowadzenie zamówień publicznych 

13. Zaopatrywanie Ośrodka w materiały biurowe, pieczęcie, środki czystości, 

wyposażenie, środki trwałe. 

14. Prowadzenie archiwum zakładowego. 

15. Nadzór nad porządkiem i czystością w pomieszczeniach Ośrodka. 

16. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania. 

17. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputera oraz programów aplikacyjnych. 

18. Poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie komputeryzacji. 

19. Archiwizowanie oraz ochrona danych w systemie informatycznym. 

 

                               IV      Dział Księgowości – D.K. 

 

1. Opracowywanie i realizacja planów finansowo – budżetowych w podziale na własne i 

zlecone. 

2. Sporządzanie projektu budżetu w dziale – Pomoc społeczna i przedkładanie go w 

obowiązującym trybie do uchwalenia. 

3. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, czuwanie nad 

zachowaniem równowagi budżetowej, przestrzeganie dyscypliny budżetowej. 

4. Opracowywanie okresowych informacji o przebiegu wykonania planu dochodów i  

wydatków budżetowych oraz sprawozdań o dokonanych zmianach w budżecie. 

5. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji budżetowej Ośrodka. 

6. Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników. 

7. Prowadzenie spraw ZUS – kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do 

wypłaty świadczeń ZUS. 



8. Zgłaszanie pracowników oraz stałych świadczeniobiorców do ubezpieczenia 

społecznego i zdrowotnego – sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych. 

9. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odprowadzanie do Urzędu 

Skarbowego zaliczek miesięcznych oraz sporządzanie rocznej informacji o 

uzyskiwanych dochodach. 

10. Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia. 

11. Prowadzenia akt osobowych pracowników Ośrodka (umowa o pracę, umowy zlecenia, 

urlopy, zwolnienia z pracy). 

12. Prowadzenia gospodarki etatami i funduszem płac w Ośrodku. 

13. Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych. 

14. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia w Ośrodku. 

15. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przedmiotów w użytkowaniu 

17. Wycena i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz rozliczanie inwentaryzacji. 

18. Przeprowadzanie aktualizacji środków trwałych – umarzanie. 

19. Nadzór nad rachunkowością i realizacją wykorzystania dotacji dla organizacji 

pozarządowych w zakresie pomocy społecznej. 

20. Prowadzenie kasy – podejmowanie gotówki w banku oraz dokonywanie wypłat oraz 

wpłat wydatków w formie gotówkowej, sporządzanie raportów kasowych, 

prowadzenie w ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

21. Przechowywanie pieczęci, czeków gotówkowych i rozrachunków. 

 

 

 

              V  Sekcja Opieki nad Chorym w Domu – S.U.O. 

 

1. Przyjmowanie na podstawie wywiadu środowiskowego i wydanej na tej podstawie 

decyzji do realizacji usług opiekuńczych u podopiecznego w domu. 

2. Świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznego obejmuje: 

a) czynności pielęgnacyjne     

b) czynności gospodarcze   

c) czynności opiekuńcze oraz pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej 

kondycji podopiecznego   

3. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u podopiecznego na podstawie 

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. 

4. Przyjmowanie od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze odpłatności i 

wpłacanie ich do kasy Ośrodka, celem przekazania ich na dochody gminy. 

 

 

                        VI.  Punkt konsultacyjny – P.K. 

 

Punkt konsultacyjny obejmuje dwa samodzielne stanowiska: 

- radca prawny  

- psycholog. 

 

Do zakresu czynności radcy prawnego należą sprawy obsługi prawnej Ośrodka, a w 

szczególności: 

1. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń. 

2. Opiniowanie (na wniosek Dyrektora) pod względem prawnym decyzji 

administracyjnych. 

3. Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień oraz ich zmian, 



4. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym 

administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi. 

5. Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub 

rozwiązanie stosunku prawnego. 

6. Bieżące informacje o obowiązującym stanie prawnym dotyczącym spraw z zakresu 

pomocy społecznej i innych przepisów. 

7. Udzielanie porad prawnych podopiecznym Ośrodka. 

 

 

Do zakresu zadań psychologa należą: 

 

1.  Przeprowadzanie badań psychologicznych klientów Ośrodka na potrzeby 

orzecznictwa o stopniu o niepełnosprawności 

2. W uzasadnionych przypadkach na zlecenie Dyrektora udział w przeprowadzaniu 

wywiadu środowiskowego u klientów Ośrodka 

3. Porady , konsultacje, terapie indywidualne, interwencja kryzysowa dla klientów 

Ośrodka 

4. Pomoc bezpośrednia pracownikom socjalnym  Ośrodka w sprawach klientów, porady, 

konsultacje 

5. Organizowanie i prowadzenie warsztatów dla pracowników  

 

 

 

 

                 VII    Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – S.R. 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych służy do realizacji zadań zleconych z zakresu: 

1. Świadczeń rodzinnych 

a). przyjmowanie wniosków i ustalanie praw do zasiłków rodzinnych z dodatkami 

b). przyjmowanie wniosków i ustalanie praw do świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków  

     pielęgnacyjnych 

c). przyjmowanie wniosków i ustalanie praw do zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

d). wydawanie decyzji z zakresu spraw dotyczących dodatków rodzinnych, sporządza- 

     nie list wypłat i sprawozdań 

2. Funduszu Alimentacyjnego 

a). przyjmowanie wniosków i ustalanie praw do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

b). wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu funduszu alimentacyjnego, 

sporządzanie list wypłat i sprawozdań 

3. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 

a). przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i przyjmowanie oświadczeń 

majątkowych od dłużników alimentacyjnych 

b).   przekazywanie właściwych informacji: komornikom sądowym, organom 

wierzyciela i dłużnikom alimentacyjnym 

4. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

            zaliczek alimentacyjnych 

5. przyjmowanie wniosków i ustalanie praw do zasiłków dla opiekunów 

 

 

 

 

 



 

 

                                              VIII   Noclegownia – NO 

 

Noclegownia służy do realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o 

charakterze obowiązkowym. 

1. Noclegownia udziela tymczasowego noclegu i jednego ciepłego posiłku dziennie 

swoim bezdomnym mieszkańcom w okresie zimy. 

2. Przyznawanie miejsca w Noclegowni odbywa się na podstawie wywiadu 

środowiskowego i wydanej na tej podstawie decyzji administracyjnej. 

3. Ścisła współpraca opiekunów Noclegowni z pracownikami socjalnymi Ośrodka. 

4. Prowadzenie przez opiekunów codziennych raportów z przebiegu dyżurów w 

Noclegowni. 

5. Prowadzenie przez pracownika socjalnego – koordynatora pracy socjalnej z 

bezdomnymi, porady, konsultacje, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

zawieranie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. 

6. Ścisłe egzekwowanie przez opiekunów przestrzegania obowiązującego w 

Noclegowni, a obowiązującego jej mieszkańców Regulaminu. 

7. Składanie sprawozdań z działalności Noclegowni. 

 

 

                                        IX   Klub Integracji Społecznej - KIS 

 

Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców gminy Brzeszcze ze szczególnym 

uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

1. ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego 

2. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

3. minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia 

4. kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział 

w zajęciach grupy warsztatowej 

5. edukacja nieformalna i samokształcenie uczestników 

6. nabywanie nowych umiejętności ( np. obsługa komputera, prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej, podstawowa znajomość języka obcego ) 

7. przygotowywanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego 

8. rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie 

informacji osobom bezrobotnym o możliwościach zatrudnienia, przekwalifikowania 

zawodowego 

9. realizacja działań środowiskowych metodą CAL 

10. inicjowanie grup samopomocowych 

11. organizowanie mini giełd pracy 

12.  organizacja  prac społecznie użytecznych 

13. ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

 

 

                   X    Punkt Wsparcia i Informacji dla osób uwikłanych w przemoc 
 

 

Do zadań Punktu Wsparcia i informacji dla osób doznających przemocy należy: 

1. koordynacja w opracowywaniu i realizacji gminnego systemu przeciwdziałania  

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie  przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu 



opiekuńczych i wychowawczych  kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie 

3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

mieszkaniach chronionych 

4. specjalistyczna praca socjalna z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie 

5. specjalistyczna praca socjalna z osobami stosującymi przemoc  

6. wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób doznających przemocy 

7. porady prawne dla osób doznających przemocy 

8. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Zasady funkcjonowania Punktu Wsparcia i Informacji dla osób uwikłanych w przemoc 

zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25.03.2010r. Nr. 

XXXVII/ 423/10 w  sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w 

Gminie Brzeszcze. 

Zasady powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego reguluje 

Uchwała Nr. XLII/468/10 Rady  Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28.10.2010r. 

 

 

 

                                                 XI   Sekcja Wsparcia Rodziny 

 

 

Do zadań Sekcji wsparcia rodzin należy: 

 

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodzin 

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodzin 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz prace z rodziną  przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

4. finansowanie kosztów szkoleń rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji 

asystentów rodzin, kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonej przez 

rodziny wspierające 

5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo 

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo finansowych z zakresu wspierania rodzin i 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie 

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych 

8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o których mowa w 

art.193 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

9. promowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez organizowanie kampanii 

społecznych, udostępnianie informacji o prawach i obowiązkach rodzin zastępczych w 

formie artykułów w prasie, na stronach internetowych, w formie ulotek 

10. opracowanie projektów socjalnych i aplikowanie o środki zewnętrzne w zakresie 

wspierania rodzin 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Organizacyjnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Brzeszczach   

  

                                                                                       SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
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Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zastępca Dyrektora Główny Księgowy 

Punkt 

konsultacyjny 
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Usług i 

Świadczeń 

Dział Pomocy 

Środowiskowej 

Sekcja 

Opieki nad 

Chorym w 

Domu 

Dział 

Księgowości 

Noclegownia Dział Świadczeń 

Rodzinnych Radca 

prawny 

Psycholog 

Pracownicy 

administr. – 

gospodarczy 

Dodatki 

mieszkaniowe 

i energetyczne 

Pracownicy 

socjalni Opiekunki 

domowe 

Kasa 
 Centrum 

Wolontariatu 

Klub 

Integracji 

Społecznej 
Punkt Wsparcia 

dla osób 

uwikłanych w 

przemoc 

Sekcja 

Wsparcia 

Rodziny 

  

Pracownik ds. 

stypendiów 


