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Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku

z dnia 16 maja 2006 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodzku

Na podstawie $ 6 ust. 8 Statutu ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zarządzarrt
co następuje:

$1

Wprowadzam i zatwierdzam Regulamin organizacyjny ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzetia.

$2

Wykonanie zarządzenia powierzam samodzielnemu referentowi do spraw kadr i administracji.

$3

Traci moc zarządzenie Nr 1/04/A Dyrektora ośrodka Pomocy społecznej w Kłodzku z dnia
20.0I.2004 r. w sprawie wprowadzeniaregulaminu organtzacyjnego ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłodzku.

$4

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem przyjęcia z mocąobowiązującąod dnia 16 mąa2006r.
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Ośrodek Pomocy 9^i '';enei

U. HOf\ r-ii. .r J
tel. 074 ES7 37 56

57-3ooKŁoÓZKo

Załącznik do zaruądzenia nr. 31 2006
Dyrektora ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku z dnia 16.05.2006 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu
oŚrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

RE GULAMIN ORGA}{ IZ ACY.JNY

oŚnooKA PoMoCY SPOŁECZNEJ W KŁo DZKIJ
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RODZIAŁ I

Postanowienia ogólne

s1

Regulamin organizacyjny zwany dalej ,, regulaminem"określa zasady funkcjonow ania oraz
strukturę organizacyjnąorazwewnętrzny podział zad'ań i odpowiedzialności pracowników ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłodzku.

$2
Przez zawarte w tekście skróty i zwroty należy rozumieć:

1' ośrodek- ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku z siedzlbąprzy ul.Bohaterów Getta 3 w
Kłodzku.

2' Załatwianie Spraw _ kużdy rodzaj działania,podjęty na podstawie przepisów prawa w celu
wykonania zadania służbowego.

3' Decyzja- decyzja administracyjna w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

$3

o śro dek j e st gminną j edno stką or ganizacyjną działaj ącą na podstawi e :

1' Ustawy z dnia 8 marca l99O r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z2OO1r. Nr 142, poz.1591 z
poŹn' zm).

2. Ustawy z dnia 12 marca2OO4 t. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 zpożn. Zm.)'
3 ' Ustawy z dnia 28 listopad a 2OO3 r. o świadc zentachrodzinnych (Dz' U .Nr 228, poz. 2255 z

poźn' zm.).

4 ' Ustawy z dnia 22 kwietnia 2OO5 r. o postępowaniu wobec dłuzników alimentacyj nych oraz
za7iczcę alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz.732).

5' Ustawy z dnia30 czerwca}OO5 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2lO4).
6' Uchwały Nr 40190 z dnia7 maja 1990 r. Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku w sprawie

utworzenia ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.
7 ' Zarządzenia Nr 5i90 Naczelnika Miasta Kłodzka z dnia7 mĄa 1990 r.w sprawie utworzenia

ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.
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8.

9.

Statutu ośrodka.

Innych aktów prawnych, d,oty czący ch prowadzonej dzi ałalno ści.

$4
ośrodek jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu
Kodeksu Pracy.

R0ZDZIAŁ II
CęI, zakręs i zadania ośrodka

art. 3

$s
ośrodęk realizuje zadania własne gminy i zad'ania
pomocy społecznej umozliwiające osobom lub
zyciowych, których nie są w stanie pokonać
uprawnienia.

zlecone przez administrację rządową z zakresu
rodzinom przezvrycięŻenie trudnych sy.tuacji

wykorzystując własne środki, mozliwości i

ośrodek obejmuje swoim zasięgiem
$6

działania obszar administracyjny miasta Kłodzka.

ROZDZIAŁ III

ośrodkiem kieruje Dyrektor i

fuŃcj onowanie o środka'

Zasady kierowania ośrodkiem

s7

reprezentuje go na zewnątrz. Jest on odpowiedz ialny za prawidłowe

$8

podejmuje wszelkie d,ecyzje w sprawach kadrowych.

$e

funkcj onowania ośrodka Dyrektor wydaj e zarządzeniaj ako akty

Dyrektor ośrodka samodzielnie

W celu zapewnienia prawidłowego

wewnętrznego kierownictwa.



$10
Dyrektor wykonuje swoje zad,aniaprzy pomocy Głównego Księgow ego orazKierowników
i Kierownika Sekc-ji ,którzy nad,zotujądziałalnoścpodległych im komóre k organizacyjnych
z p o działem komp etencj i ustal onym pt ZezD yrektora.

Działow

zgodnie

$11
Główny Księgowy, Kierownicy Działow, Kierownik Sekcji oraz samodzielne
ponoszą przed Dyrektorem odpowiedzialność za powierzone im zadania. a w
prawidłową i terminową ich realizac.ję.

stanowiska pracy

szczegolnosci za

$12
Podczas nieobecności Dyrektora ośrodkiem kieruje Wznaczony ptzezniego pracownik, który wtym czasie ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcj onowanie ośrodka.

$13
l)yrektor moŻe powieruać określone obowiązki z za*esu splaw finansowo- księgowych
pr:acownikom jednostki na podstawie imiennego upowaznienia.

R0ZDZIAŁ IV
P odział zadan między Dyrektorem, Głównym Księgowym' Kierownikami Działow

i Kierownikięm Sekcji.

s14
Do obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora należy:
1) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upowaznienia Burm istrzadotyczących

realizac'ji zadanwłasnych i zleconych gminy w zakresie pomocy społecznej oraz świad'czen
rodzinnych i alimentacyjnych,

2) zawieranie umów cywilnoprawnych d'otyczącychrealizacji zad,anstatutowych oŚrodka z
irinymi podmiotami, na po dstawie pełnomocnictwa Burmi strza,

3) zapewnianie prawidłowej realizacji statutowyc h działanośrodka poprzez nadzori kontrolę nad
pracą wszystkich zatrudnionych w nim pracown ikow, orazzapewnien ie przestrzegania przez nich
przepisów plawa,

4) nawiązywanie irczwiązywanie stosunku pracy zpracownikami oŚrodka, prawidłowy dobór



kadr oraz umozliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacj i,

6) współdziałanie z innymi instytucjami w celu realizacji zadaństatutowych,

9) inne zadania wynikające Ztozeznania w potrzebach społecznychmieszkańców gminy.

$1s

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1) Głowny Księgowy,

2) Kierownik Działu Diagnostyc Znego,

3) Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,

4) Kierownik Sekcji Świadczeń,

5) Samodzielny Referent do Spraw Kadr i Administrac.ji,

6) Samodzielne stanowisko do Spraw Informatyki,

.7) Samodzielne stanowisko Radca Prawny.

$16

Głowny Księgowy odpowiada za gospodarkę finansowąw ośrodku.

$17

Do obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgoweg o na\eŻy prowadzenie gospodarki

finansowej w ośrodku zgodnie z obowięującymi przepisami , aw szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3 ) kontrasy gnowani e umów p owo duj ących p owstawani e zobow iązan flnansowych,

4) kierowanie pracąpodległych mu pracowników,

5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zplanem
finansowym,

6) dokonywanie kontroli zewnęttznych w jednostkach wykonującychzadantazzakresupomocy

społecznej na terenie miasta Kłodzka,

7) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących spraw finansowo- księgowych,

8) spotządzanie sprawozdań finansolvych dotyczących wykonania planu ftnansowego,

9) nadzor nad inwentaryzacjąmajątku ośrodka,

10) wykonywanie innych zadań zleconych przęz Dyrektora.



4)

s)

6)

7)

8)

e)

$18
Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

l) Starszy Księgowy,

2) Referent do Spraw Księgowości,

3) Kasjer.

$le
Do obowiązkow i odpowiedzialności Kierownik aDziałuDiagnostyc Znego naleŻy:
7) rozpoznawanie potrzeb zyciowych osób i rodzinna terenie miasta Kłodzka,
2) nadzor nad ręalizacj ą kontraktów socj alnych,
3) przygotowywanie pełnej dokumentacji do przetargówi konkursów ofert zzakresu pomocy

społecznej' z go dni e z ob owiązującymi przepi sami,
ustalanie potrzeb osób i rodzin oruz przedkładanie Dyrektorow i propozycji tym zakresie,
opracowywanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społe cznych ze szczegolnym
uwzględnienie programów pomocy społecznej' profilaktyk i irozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z gr*p szczególnego ryzyka,
nadzor nad pracą pracowników socj alnych,

udzielanie instruktarzu oraz informowanie pracowników socjalnych o zmianachprzepisów
doty czący ch pomocy społecznej,

ś ci sła współprac a z inny mi instytucj ami pomo cowymi'
przygotowyrvanie projektów program ów z zal<resu pomocy społecznej i nadzórnad wdrazaniem
programów pomocowych ukierunkowanych na polepszenie jakości życia,

10) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje rodzinną
1 1) wykonywanie innych zad'ańzleconych przęZDyrektora.

$20
Kierownikowi Działu Diagnostycznego podlegają bezpośrednio pracownicy socjalni.

$21
Do obowiązkow i odpowiedzialności Kierownik aDziałuŚwiadczeń Rodzinnyc hna1eŻy:
l) nadzor nad prawidłowym funkcjonowaniem i organizacjąpracy DziaŁuSwiadczeń Rodzinnych,
2) ptzygotowywanie i ptowadzenie dokumentacji wymaganej przy realizacji zad,an z zakresu

świ adczeń ro dzinnych or az zaliczki al imentacyj nej,
3) przygotowywanie projektów d,ecyzji w zakresie świadczeń rodzinnych



i zaliczki alimentacyj nej,

4) parafowanie przygotowanych projektów d,ecyzji d,otyczących świadcze n rodzinnych otaz za,iczki
alimentacyj nej pod względem mery.torycznym,

5) prowadzenie postępowań egzekucyjnych względem dłuzników alimentacyjnych w zakresie
pr zew idzianym przepi s ami,

5) nadzor nad prawidłowym przygotowywaniem, gromadzeniem i przechowywaniem dokumentów
w D ziale Swiadczeń Rodzinnych'

6) pr zy gotowywani e sprawozda n r ze czow o- fi nans owych,
7 ) p ar af owani e po d wzgl ędem merytorycznym dokumentów zlec aj ący ch wy płaty świ adczeń

rodzinnych oraz zaliczek arimentacyjnych ( listy, zlecen ia, przerewy, przekazy ),
8) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem korespondencji w Dziale Świadczeń Rodzinnych'
9) współpraca z innymi instytucjami jak np.: ZUS, PUŁ komornicy i inne'
lO)przyjmowanie skarg i wniosków, sporządzanre wyjaśnień i propozy cji rozpatrzenia skarg lub

wniosków i przedkład'anie ich Dyrektorowi,
1 l )wykonywanie innych zadań zl econych pr ZeZ Dyrektora.

s22
KierownikowiDziału Swiadczeń Rodzinnych podlegają bezpośrednio referenci do spraw świadczeń
roclzinnych.

$23
Do obowiązków i odpowiedzialności Kięrownika Sekcji Swiadczeń naleŻy:
l) nadzór nad prawidłowym działaniemi organizacjąpracyw Sekcji Świadczeń,
2) przygotowywanie projektów d,ecyzji i pism d,otyczących ptzyznawania lub odmowy przyznania

zasiłków stałych, okresowych i celowych,
prowadzenie dokumentacji wszystkich form wypłacanych zasiłków i innych świadczeń,
sporządzanie sprawozdań z z wypłacanych zasiłkó w, orazinnych udzielanych świadczeń'
ścisła współpraca z GłownymKsięgowym w celu pełnego i właściwego wykorzystania środków
Zpomocy społecznej,

6) ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi oraz koordynacja całości spraw
prawi dłowy m udzielani em świ adczeń'

wydawanie skierowań do noclegowni i domów pomocy społecznej,
parafowanie pod względem merytorycznym dokumentów zleca1ącychwypłatę świadczeń
socjalnych ( listy, zlecenia,przelewy, przekazy ),

3)

4)

s)

zwięanych z

7)

8)

f-



9) przy gotow1łvanie proj ektów d,ecy zji w zakresie świadczeń socj alnych,
l0) wydawanie decyzji na podstawie upowaznienia Burm istrza d,otyczących realizacji zadań

własnych i zleconych gminy w zakresie pomocy społecznej,
1l)nadzor nad prawidłowym prowadzeniem, gospodarowaniem i przechowywaniem dokumentów

w sekcji,

1 2) wykonywanie innych zadan zleconych przęzDyrektora.

s24
Kierownikowi Sekcji Świadczeń podlegają bezpośrednio pracownicy socjalni i referent do spraw
świadczeń pracujący w sekcji.

R0ZDZIAŁ V
Struktura organizacvjna i zakresy obowiązków i odpowiedzialności

pozostałych pracowników ośrodka

$2s
ośrodek działa w strukturze działow, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy. Strukturę ośrodka
przedstawia schemat stanowiący ZałącznikNr 1 do Regulaminu otganizacyjnego'

526
l. W skład ośrodka wchodzą:

1) D ział Diagno styczny,

2) Dztał Świadczeń Rodzinnych,

3) Dział Księgowości,

4) Sekcja Świadczeń,

5) Samodzielne stanowisko Pracy- Referent do Spraw Kadr i Administrac.ji,
6) Samodzielne Stanowisko pracy_ Radca prawny,

7) Samodzielne Stanowisko pracy_ Informatyk,

2' Wykaz stanowisk pracy w poszczególnych działach i sekcji oraz samo dzielnych stanowisk
zawieta ZaŁącznikNr 2 do Regulaminu organizacyjnego.

s27
1. Do zadańDziaŁu Diagnostyc znego naleŻy :



1) fozpoznawanie potrzeb i s$uacji jednostek ,rodzin i grup oraz wszelkich uwarunkowań

środowiskovvych dla celów pomocy społecznej przez pracowników socjalnych poprzez wywiady

środowiskowe,

2) analizowanie sytuacji ipotrzeb oraz ustalanie diagnozy,

3) planowanie pomocy,

4) kompletowanie dokumentów i wnioskowanie o odpowiedniąformę świadczeń z pomocy

społecznej,

5) prowadzęnię szetoko pojętej pracy socjalnej,

6) wykonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodl4ązapottzebowanie na świadczeniaz

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych Świadczeń,

7) prowadzenie innych spraw zleconych z zaktesupomocy społecznej w ramach programów

rządowych i samorządowych.

$28

Za pr acę w Dziale Diagno styc zny m pono si odpowiedzialno ść kierownik działu.

sze

Do obowiązków i odpowiedzialności pracowników socjalnych, pracujących w Dziale

D i agno styc zny m na\e Ży :

_ 1) praca socjalna, rozpoznawanie potrzeb środowisk z podległych im rejonów,

Ż) udzielanie pomocy w rozwiązywani podstawowych problemów Źyciowych osobom i rodzinom

znajdującym się w trudnej sytuacji zyciowej, które nie są zdolne do samodzielnego ich

przezv,rycięŻenia,

3) prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa, aw szczególności, udzielanie wskazówek,

informacji i pomocy w zakresie rozmązywania spraw zyciowym osobom, które dzięki temu

byłyby zdolne do samodzielnego przezwycięŻeniatrudnych sytuacji zyciowych,

4) inicjowanie nowych form pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji Życiowej,

9



5) informowanie przełoŻonych o problemach w rejonie, które wym agająinterwencji ze strony

odpowiednich organów i inst5,tucji,

6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,

7) inspirowanie dziaŁan Samopomocowych i opiekuńczych w miejscu zamteszkania osób lub grup

które wymagaj ą p omo cy w rozwi ązyw aniu po dstawowych trudno śc i zyc i o wych,

8) wykonywanie innych zadan zleconych przezDyrektora i kierownika działu.

s30

D o zadan D ziału Swiadczeń Rodzinnyc h należy :

i . Realizacja wniosków złoŻonych przez osoby ubiegające się o świad czeniarodzinne i
alimentacyjne a w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków i ich analiza pod względem kompletności dokumentów,

2) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych:

a) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

b) zasiłku pielęgnacyjnego'

c) świadczenia pielęgnacyj nego'

d) zaliczki al imentacyj nej,

2' Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i zaltczęk alimentacyjnych.

3. Prowadzenie postępowanegzekucyjnych względem dłuŻników alimentacyjnych zgodnie z

obowiązuj ącymi przepi sami'

4' Sporządzanie sprawozdań.

5' Przygotowywanie projektów pism i korespondencji z zakresu świadczeń rodzinnych i zahczki

alimentacyjnej.

6. Przygotowywanie dokumentów w postępowaniach odwoławczych z zakresu świadczeń

rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej .

$31

l0



Zapracęw Dziale Swiadczeń Rodzinnych ponosi odpowiedzialnośó kierownik d,ziału.

$32

Do obowiązków i odpowiedzialności referentów do spraw świadczeń rodzinnych pracujących w
Dzialę Swiadczeń Rodzinnyc h naleŻy :

1) prowadzenie dokumentacji wyma ganej przy realizacji zadaft z zal<resuświadczeń rodzinnych i
zaltczki al imentacyj nej,

2) przygotowywanie obowiązującej dokumentacji zgodni e z aktamiprawnymi w celu wydawania
decyzji administracyjnych przyznających świadc zeniarodzinnę i zaliczki alimentacyjne.

3) udzielanie pełnych informacji d,otyczących warunków nabywania p1awa do świadczeń
rodzinnych i zaliczki alimentacyj nej oraz zasadustalenia' przyznawania i wypłacania tych
świadczen,

4) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,

5) współpraca zirnymi instytucjami takimi jak ZUS, PUŁ komornicy i inne,

6) wykonywanie innych zadań zleconych przezDyrektora i kierownik a działu.

$33

7. Do zadanDziału Księgowoś ci naleŻy :

l) opracowywanie projektu budzetu ośrodka,

2) wykonywanie budzetu,

3) sporządzanie sprawozdań finansowych,

4) windyk acja naleŻności,

'5) 
sporządzanie listy płac,

6) rozliczanie kasy,

7) inwentaryzacja maj ątku ośrodka.

$34

Zapracę w Dziale Księgowości ponosi odpowiedzialność Główny Księgowy.

l1
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$3s

Do obowiąków i odpowiedzialności Starszego Księgowego pracującego w Dzia1e Księgowości
naleŻy:

l) przygotowywanie dokumentów do sporz ądzania analiz i zbiorczych sprawozdań finansowych,

2) sporządzanie list płac,

3) prowadzenie kańotek osobowych pracowników,

4) dokonywanie rozliczeńpodatku dochodowego od osób fizycznych zwłaściwym Urzędem
Skarbowym,

5) obsługa programu Płatnik,

6) kontrola dokumentów księgowych pod względem mer1Ąotycznym podczas nieobecności
Głównego Księgowego,

7) rozliczanie inwentary zacji,

8) zastępstwo Głównego Księgowego podczas urlopów, delegacji, choroby lub inne.j nieobecności.

9) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zatachowania,

l0) wykonywanie innych prac z\econych przezDyrektora i Głównego Księgowego.

$36

Do rrbowiąków i odpowiedzialności Referenta do Spraw Księgowości pracującego w Dziale
Księgowości należy:

1) księgowanie dokumentow źrodłowych,

2) windykacja nalezności'

3) układanie i kompletowanie dokumentacji w porządku chronol ogicznym,

4) sumowanie kartotek księgowych i nanoszenie ich na zestawienie obrotów i sald,

5) zastępstwo kasjerki podczas urlopów, zwolnień chorobowych i innych nieobecności,

6) wykonywanię innych prac zleconychprzezDyrektora i Głównego Księgowego.
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$37

Do obowiązków i odpowiedzialności Kasjera pracującego w Dziale Księgowoś ci należy:

1) wypłata gotówki osobom wymienionym w rozchodowym dowodzie kasowym'

2) ptzyjmowanie wpłat nalezności,

3 ) sporząd zanie raportów kasowych,

4) pobieranie gotówki zbatlku,

5) zastępstwo Referenta do Spraw Księgowości podczas urlopów i zwolnień chorobowych i innych
nieobecności,

6) wykonywanie innych zadanzleconych plzezDyrektora i Głównego Księgowego.

$38

Do zadań Sekcji Swiadczeń należy:

1' Realizacja pomocy wnioskowanej przez pracowników socjalnych. Sprawdzanie wywiadów
środowiskov\ych pod względem kompletności dokumentów i zgodn ości z obowiązującymi
przepisami oraz opracowywanie projektów decyzjinaposzczęgólne świadczenia tj :

l) świadczenia pieniężne:

a) zasiłki stałe,

b) zasiłki okresowe,

c) zasiłki celowe'

2) świadczenia w natutze:

a) posiłki w szkołach orazw jadłodajni'

b) bony zywnościowe,

c) opał,

3) usługi:

a) opiekuńcze,

b) pogrzeby,

c) skierowania do noclegowni i domów pomocy społecznej,

4) opłata składęk zdrowotnychptzy zasiłkach stałych,
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5) pomoc państwa na ekonomiczne usamodzielnienie się,

' 6) rcalizacja zadań wynikających z rząd,owych i samorządowych programów pomocy
społecznej.

2' Sporządzanie listy wypłat zasiłków finansowanych z fundu szy rządovrrych i samorządowych.
3. Prowadzenie dokumentacji zasiłków zgodnie z ptzepisami'
4. Prowadzenie ewidencji wypłacanych zasiłków i osób korzystających zpomocy.
5' Dokonywanie kwartalnych, półroc znych orazrocznych ana]iz zwykorzystania środków na

pomoc społeczną przy współudziale Głównego Księgowego.
6' Sprawdzanie zgodnoś ci przedkładanych pIzezszkoły wykazowuczniów objętych dozywianiem

zwydanymi decyzjami i sporządzanie zlecen zapłat za doŻywianie.
7 ' Sprawdzanie zgodności przedkładanych przez jadłodajnię wykazówpodopiecznych

korzystających z posiłków z wyd,anymi d'ecyzjami i sporządzanie zlęcen zapłatza posiłki.
8. Sporządzanie sprawozdań.

9. Wydawanie zaŚwiadczeń na prośbę podopiecznych.

10' odpowiadanie na wnioski o udostępnienie danych składane ptzezinne insty,tucje.

' $3e
Za pracę w Sekcji Świadczeń ponosi odpowiedzialność kierownik sekcji.

$40

Do obowiązków i odpowiedzialnoŚci pracowników socjalnych i referenta do spraw świadczeń
pracujących w Sekcji Świadczeń naleŻy:

l) prowadzenie dokumentacji wymaganej przy ptzyznawaniu lub odmowie przyznaniazasiłków

okresowych i celowych,

2) prowadzenie dokumentacji wyma ganej przy przyznawaniu lub odmowie:

a) usług opiekuńczych,

b) obiadów dla dzieci w szkołach'

c) świadczen zrządowych i samorządowych programów pomocy społecznej.

3) prowadzenie dokumentacji wyma ganej przy przyznawaniu i roz]iczaniu posiłków z Jadłodajni,

4) prowadzenie rejestru świadczeń,
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5) plowadzenie ewidencj i alfabetycznej podopie cznychkorzystając ych zpomocy ośrodka,

6) wydawanie zaświadczeń na wnioski podopiec znych,

7) wydawanie zaświadczeń na wniosek innych instytuc.ji,

8) udzielanie informacji dla podopi ecznych,

9) wykonywanie innych prac z\econychprzezDyrektora i Kierownika Sekcji Swiadczeń.

$41

Do obowiązkow i odpowiedzialności Samodzielnego Referenta do Spraw Kadr i Administracji
naleŻy:

1) prowadzenie spraw kadrowych dla pracowników ośrodka zgodnie zprzepisami,
2) potwierdzanie list płac pod względem merytorycznym,

4) spotządzanie j ednostkowych sprawozdań d'oty czący ch zatrudnienia,

5) prowadzenie naboru na wolne stanowiska pracy w ośrodku 
'

6) prowadzenie i kontrola pod względem merytorycznym :

a) rejestru wydawanych delegacji słuŻbowych,

b) rejestru pism przychodzących,

c) wysyłanie listów,

7) zakup artykułów biurowych' druków, środków czystości, opału, znaczkowpocztowych i innych
artykułów słuzących do prawidłowego fuŃcj onowania ośrodka,

8 ) sp orządzanie proj ektów regulam inow or az zarządzeńwewnętrznych,

9) sporządzanie pism adresowanych do innych instytucji lub osób ftzycznych,
1 0) prowadzenie archi wum za?adowego,

l1) sprawdzanje zasadności wydatków pod względem:

a) merytorycznym,

b) celowościowym,

c) gospodarczym,

. d) legalnym,

12) 'nadzór nad środkami trwałymi ośrodka,

l 3) nadzór nad ptzestrzeganiem Instrukcj i Kancelaryj nej,

l 8) rejestrowanie potrzeb bytowych pracowników,

l9) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy współ udzia1eprzedstawiciela
załogi,
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20) opracowyłvanie sprawozdań z działalności socjalnej , ana|izatej działalności,
2l) kierowanie pracowników na kusy szkoleniowe wskazane przezDyrektora ośrodka,
22) v,rykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora.

542

Do obowiry.ków i odpowiedzialności Radcy Prawnego naleŻy świadczenie pomocy prawnej

ośrodkowi zgodnie z ustawą z dnta 6 lipca 1982t o radcach prawnych (Dz.IJ. z2OO2 r. Nr 123

poz. 1059 ze Zm. ), a w szczególnoŚci:

1) opiniowanie aktów prawnych,

2) sporządzanie opinii prawnych,

3) udzielanie porad prawnych.

$43

Do obowiązków i odpowiedzialności Informatyk a naleŻy :

1) bieżąca obsługa i nadzot nad pracą sieci i komputerów oŚrodka,

2 ) wprowa dzanie nowych pro gramów komputerowych,

3) prowadzenie szkoleń pracowników ośrodka w zakresie obsługi komputerów i nowych
programów komputerowych,

4) przygotowywanie procedur i wymogów technicznych ( parametrów ) przy zakupie sprzętu

komputerowego,

5 ) wykonywani e innych zadan zleconych pr zez Dyrektora.

$44

Do obowiązków i odpowiedzialności Sprzątaczki naleŻy lrtrzymywanie w czystoŚci pomieszczeń

ośrodka.

-
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R0ZDZIAŁvI

Zasady podpisywania pism

$4s

1. Do podpisu Dyrektora ośrodka zastrzega się :

i) pisma kierowane do organów władzy, organów administracji rządowej i organów
samorządowych , a w szczego\ności do : Rady Miejskiej w Kłodzku, Burmistrza Miasta Kłodzka,
Rady Powiatu Kłodzkiego, Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Starosty Kłodzkiego, Marszałka
WojewódŻwa, Wojewody,

2) pisma kierowane do innych ośrodków Pomocy Społecznej' Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy , a także innych współpracujących z ośrodkiem
organizacji społecznych i pozarząd,owych 

' koŚciołów , związkow wyznaniowych, fundacj i oruz
osob ftzycznych i prawnych,

3) pisma kierowane do sądu, w tym pozlvqv o alimenty'

4) zarządzenia jako akty kierownictwa wewnętrznego ośrodkiem.

$46

W czasie nieobecności Dyrektora (urlop, choroba ,delegacja lub inna nieobecność) czynności
dyrektora wykonują pracownicy na podstawie odrębnego upowaznienia udzielonego przez
Dyrektora.

s47

Decyzje w indywidualnych sprawach z zahesu pomocy społecznej wydaje i podpisuje z
upowaznienia Burmis trza Miasta Kłodzka:

l) Dyrektor - wszystkie,

2) Kierownik Sekcji Swiadczeń w zakresie udzięlaniaświadczeń Z pomocy społecznej,
3) KierownikDziału Świadczeń Rodzinnych w zakresie świadczeń rodzinny ch j zaliczki
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alimentacyjnej.

s48
Przygotowanie dokumentów zasttzeżonych do
merytorycznych komórek organizacyjnych ośrodka'

podpisu Dyrektora

t1. działów i sekcji'

należy do właściwości

Kierownicy działow i sekcji są

podpisu Dyrektora dokumentów

dokumentu.

$4e

odpowiedzialni za stronę

' co potwierdzają swoim

meryĄotyczną przy gotowyłvanych do

podpisem (paraĘ na jednej kopii

$s0

Akty prawne ' umowy c1'wilnoprawne' a w szczególności umowy zawierujące oświadczenie woli w
sprawach majątkowych parafuje pod względem mer1Ąorycznym główny księgowy, kierownik
właściwego działu, sekcji i rad'caprawny pod względem formalno- prawnym.

ROZDZIAŁ vII
Zasady prowadzenia działalności kontrolnei

$51
Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień i sprawowan ia nadzoruwykonują:
1) Dyrektor, Główny Księgowy oraz kierownicy działow i sekcji- w stosunku do podległych im

pracowników,

2) Samodzielny Referent do Spraw Kadr i Administracji- w zakresie kontroli wydatków
rueczowych ośrodka pod względem mery'torycznym, celowościoWYffi, gospodarczym i
legalnym.

$52
Kontrole prowadzone przęz ośrodek dzieląsię na wewnętrzne i zewnętrzne:
l ) kontrole wewnętrzn e d,otycządziałalności ośrodka,
2) kontrole zewnętrzne ptzeprowadzane Są w jednostkach wykonujących zadania

pomocy społecznej na terenie obszaru administracyjnego miasta Kłodzka na
upowaznienia Dvrektora.

z zakresu

podstawie
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$s3
W celu kontroli zewnętrztej Dyrektor powołuje zespół kontrolny, l<tóry działa na podstawie jego
upowaznienia.

$s4
Kontrolę sprawuje się na podstawie Rocznego Planu Kontroli' który sporządza Samodzielny
Ręferent do Spraw Kadr i Administracji w uzgodnieniu z Głównym Księgowym oraz kierownikami
działow i sekcji i przedkŁada Dyrektorowi ośrodk a do zatwierdzenia.

$s5
Plan kontroli nie obejmuje kontrol i dorużnych zarządzanych w razie potrzeby przezDyrektora.

R0ZDZIAŁ VIII

Gospodarka finansowa

$s6

Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

$s7

ośrodek gromadzi środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym'

$s8

Za prawidłową gospodarkę finansową ośrodka odpowiada Główny Księgowy.

$se

Jęże|i czynności prawne mogą spowodować powstanie zobowięań pienięznych , do ich
skutęczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego lub osoby przęZ niego
upoważnionej'
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ROZDZIAŁIX

Postanowienia końcowe

$60

Traci moc dotychczasowy Regulamin organizacyjny ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Pracownicy są zobowi ązani d,o

własnoręcznym podpisem.

$61

zapoznania sie z nowym regulaminem i potwierdzenia tego

$63

Regulamin wchodzi w Życie z dniem przyjęcia Z mocąobowiązującą od dnia 16.05.2006 t

W załączeniu:

l. Schemat organizacyjny ośrodka (Załącznik nr 1 ).

2 - Wykaz stanowisk pracy i samodzielnych stanowisk ( Załącznlk ff 2 ) '

iJ Y.
iJślodki.:

łn,qr J
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